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Resumo: A discussão sobre a qualidade da democracia diante das transformações do Estado 

contemporâneo é uma das mais relevantes nos estudos de política internacional. Debater a 

qualidade democrática implica também uma discussão sobre o aprofundamento de processos 

de accountability
3

 e representação destes regimes. Com isso, o objetivo do trabalho é 

questionar o conceito de accountability nas Nações Unidas relacionando-o com princípios 

democráticos e promover uma reflexão sobre o tema. Para tanto, buscamos inicialmente 

lançar uma reflexão sobre o conceito de accountability na política em geral, para 

posteriormente defini-lo. Num segundo momento, buscaremos analisar este conceito na 

prática institucional da organização, levantando as questões teóricas e práticas que surgem a 

partir deste exercício. 
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 Refletir sobre accountability em debates na política contemporânea, 

atualmente, implica em uma reflexão sobre a qualidade das democracias vigentes e 

também sobre novas formas e práticas de representação política, não só no controle 

público, mas também das relações com os indivíduos afetados por tais práticas. 

Mesmo com a falta de consenso na definição deste conceito na literatura de política 

internacional ou nacional, a accountability tem se configurado como um dos 

principais temas de discussão sobre a democratização de regimes, governos, ou 

organizações internacionais.  

Diante deste contexto, o trabalho tem como objetivo principal promover uma 

breve reflexão sobre o conceito de accountability nas relações internacionais a partir 

do exemplo das Nações Unidas. Para tanto, a partir da literatura neo-institucionalista
4
, 

procuraremos refletir sobre o conceito e aplicá-lo no caso das Nações Unidas. 

                                                        
1
 Este artigo se constitui como parte de uma discussão mais ampla feita na dissertação 

intitulada: Accountability das Nações Unidas: discursos e práticas (2007-2011), da mesma 

autora. 
2
 Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. 

3
 Justificamos a opção de não traduzir o termo por acreditarmos que as dimensões do 

accountability estão inclusas no termo na língua inglesa: a responsabilização, a 

responsividade e a prestação de contas. E que, utilizando apenas um dos termos correlatos, 

não traduziríamos a totalidade e complexidade conceitual que ele compreende e que é objeto 

de discussão deste artigo. 
4 Nossa opção pelo foco normativo se baseia na literatura neo-institucionalista que defende a 

normatização ou a conformidade de processos e regras comuns e que, para que estes sejam 
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 O artigo está subdividido em três partes: (1) uma discussão sobre o conceito 

de accountability nas Relações Internacionais e sua relação com valores e princípios 

democráticos; (2) a definição do conceito; e (3) o conceito de accountability nas 

Nações unidas: aplicação, práticas e dificuldades. 

Assim, diante da ausência de consenso sobre o conceito de accountability em 

âmbito nacional
5

, a formulação de um conceito teórico orientado para sua 

operacionalização prática possibilitaria um conjunto crítico de análise. 

Além de ser essencial para a discussão política sobre a redemocratização do 

Estado contemporâneo, o estudo da accountability das Nações Unidas possibilitaria 

uma investigação crítica sobre o discurso oficial da organização e uma consequente 

avaliação sobre a democratização de suas normas, valores e práticas. 

 

1. ACCOUNTABILITY NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

A discussão sobre a qualidade das democracias contemporâneas é uma das mais 

relevantes para o contexto político contemporâneo. Encontramo-nos atualmente 

diante de transformações complexas no contexto doméstico ou internacional, nas 

quais um dos principais fenômenos é o da contestação da legitimidade do Estado 

contemporâneo, bem como a crescente demanda pela democratização de regimes 

democráticos.  

O modelo tradicional de democracia representativa estava e está sendo cada vez 

mais questionado, principalmente por pressões sociais por um sistema mais 

representativo e legítimo. Observa-se que, por um lado, as instituições políticas 

tradicionais passaram a encontrar dificuldades para exercer seu papel de representação 

dos interesses dos cidadãos e intermediar a relação destes com os políticos e, por 

outro, tem sido comum nas democracias um processo de alargamento de patologias 

institucionais que ampliaram a desconfiança dos cidadãos sobre as instituições de 

representação, trazendo déficits e dificuldades em relação à legitimidade da 

democracia representativa (FILGUEIRAS, 2011). Estas instituições, notavelmente os 

                                                                                                                                                               
efetivos, há a necessidade da implementação de mecanismos institucionais de monitoramento 

e controle. Ou seja, buscamos aliar uma dimensão normativa do conceito de accountability 

com sua operacionalização prática. Keohane e Grant (2005), Held (2001), Nye (2011). 
5
 Fonte: MEDEIROS, Anny K.; CRANTSCHANINOV, Tamara I; & SILVA, Fernanda C.. Estudos 

sobre accountability no Brasil: meta-análise de periódicos brasileiros das áreas de administração, 

administração pública, ciência política e ciências sociais Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro 47(3): 

745-775, maio/jun. 2013 
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partidos e governantes, não mais encontram representatividade ou geram identificação 

com a sociedade civil. Os partidos perdem cada vez mais a capacidade de representar 

os interesses sociais, devido a sua adaptação a um sistema privado de representação 

de interesses e financiamento com o qual a sociedade não se identifica (AVRTIZER, 

2014). Além disso, estes fenômenos podem ser observado não apenas em alguns 

países, mas no sistema democrático no nível global (AVRITZER, 2007). 

Diante deste contexto de discussões sobre valores democráticos no contexto 

internacional, novas formas e práticas de representação política se situam por vezes na 

fronteira da inovação democrática e demandam novas configurações de relações de 

representação no controle do poder público, mas também, e principalmente, das 

relações deste poder com os indivíduos afetados ou beneficiados por estas práticas. 

Assim, pela proposição de novas relações de representação, o termo accountabilty 

tem sido cada vez mais discutido em ciência politica.  

O conceito diz respeito a um processo de justificação e responsabilização que se 

baseia no controle adequado dos governantes ou detentores do poder
6
 exercido pelos 

eleitorados (VARYNEN, 2014), em que o governo está passível de demandas de 

prestação de contas ou explicação de ações e, se apropriado, de sofrer as 

consequências, ser responsabilizado e comprometer-se a melhorar a situação.  

No contexto internacional, a identificação dos atores na relação de accountability 

não é imediata e nem sempre fácil. Se no âmbito doméstico o governo é responsável 

perante os cidadãos, em escala mundial não há hierarquia de poderes, um governo 

mundial ou um público global definido. 

Se para Dahl (1999) a concepção da accountability democrática se limita ao 

mecanismo das eleições, no plano internacional este controle se mostra inatingível. O 

autor argumenta que, diante da ausência de pré-condições de accountability 

democrática na política internacional, a “accountability democrática além do estado é 

um plano irrealístico”
7
. “Em um sistema democrático, minorias consentem com a 

vontade da maioria quando sentem que são participantes de pleno direito em uma 

                                                        
6 A literatura aponta diferentes nomes para os agentes em uma relação de accountability: 

principal e agente (Pitkin, 1967), detentores de poder e controladores; governos e cidadãos; 

rulers e people. 

7 Robert Dahl, “Can International Organizations be Democratic? A Skeptic’s View”, in Ian 

Shapiro, Casiano Hacker-Cordon (Eds.), Democracy’s Edges, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1999, PP-19-36. 
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comunidade maior. Na ausência [de uma comunidade a nível global], a extensão dos 

procedimentos domésticos de voto ao nível global faz pouco sentido prático ou 

normativo” (NYE, 2001, p.4, tradução nossa)
8
. 

No cenário internacional, a representatividade baseada na eleição de governos 

como um mecanismo de accountability política é ainda mais problemática (WOODS, 

2001, p.574). No caso das Organizações Internacionais, o aspecto vertical não pode 

ser facilmente identificado, já que as instituições internacionais não operam pelo 

sistema do voto e dificilmente as pessoas afetadas por suas decisões e ações podem ter 

algum mecanismos de controle. 

A maioria das instituições multilaterais são frequentemente responsáveis perante 

representantes de Estados via funcionários indicados que representam estas nações de 

forma distante da accountability democrática: são ministros ou funcionários que 

foram indicados por outros políticos e não por eleições (FOX, 2000, p.3 e NYE, 

2001). Se os representantes não são eleitos diretamente pelas pessoas afetadas pelas 

suas decisões, não há nem a condição inicial da accountability vertical que é o 

processo eleitoral. 

O problema da representação real acontece tanto pela ausência de uma 

comunidade global capaz de realizar o controle pelas eleições, como pela falta de 

monitoramento e controle das consequências de decisões e ações de instituições 

internacionais sobre públicos não esperados. Este cenário se torna complexo também 

pelo dinamismo das relações internacionais contemporâneas diante de fenômenos e 

movimentos transacionais que dificultam ainda mais a análise e identificação de 

atores em uma relação de accountability. 

 

2.DEFININDO ACCOUNTABILITY 

 

 A existência de accountability democrática é um dos principais meios pelos 

quais o eleitorado poderia fiscalizar, monitorar, controlar ações e exigir respostas às 

ações e decisões políticas tomadas por governantes confiados por eles mesmos. Esta é 

uma relação social entre atores políticos (o eleitorado e o governo, os cidadãos e o 

                                                        
8
 “In a democratic system, minorities acquiesce to the will of the majority when they feel they 

are generally full-fledged participants in the larger community. (...) In its absence [of a global 

level community], the extension of domestic voting procedures to the global level makes little 

practical or normative sense”(NYE, 2001, p.4) 
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poder executivo, os membros e funcionários e uma organização internacional, etc) e 

também é um processo político que envolve a participação do eleitorado para tornar 

esse governo legítimo, através do monitoramento, das demandas sociais e do controle. 

Sendo fundamental, portanto, para a avaliação da legitimidade ou eficácia de uma 

instituição ou de um governo.  

Contudo, discutir a accountability implica em uma discussão sobre questões 

teóricas e empíricas. Sobre as implicações conceituais, não há um consenso na 

literatura política sobre o significado do termo no contexto de governança global 

(WOLFE, 2014).  No Brasil, o termo accountability começou a se destacar em 

estudos políticos após o processo de redemocratização, sendo relacionado 

frequentemente a termos como participação social e democratização do Estado
9
. 

Apesar de não possuir tradução unívoca nos estudos brasileiros, o termo é comumente 

traduzido como  “responsabilização”
10

,  relacionando-se também com conceitos de 

transparência, responsabilidade, responsividade, sanções e controle político
11

. 

Segundo a literatura de ciência política, o termo carrega um forte caráter 

normativo ligado aos valores e princípios democráticos de legitimidade, representação 

e participação. Alguns autores consideram ainda o valor da accountability 

inquestionável (POLLITT e HUPE, 2011). Contudo, destacamos que o termo 

descreve uma relação entre atores e um processo político, mas não uma virtude em si 

(BOVENS, 2010). 

                                                        
9
 Segundo a meta-análise de periódicos sobre accountability no Brasil, dos 53 artigos 

publicados até 2012 no Brasil, 13 não definem o termo e não há um consenso sobre o 

significado do termo. Fonte: MEDEIROS, Anny K.; CRANTSCHANINOV, Tamara I; & 

SILVA, Fernanda C.. Estudos sobre accountability no Brasil: meta-análise de periódicos 

brasileiros das áreas de administração, administração pública, ciência política e ciências 

sociais Rev. Adm. Pública — Rio de Janeiro 47(3):745-775, maio/jun. 2013 
10

 Segundo o estudo, o termo “responsabilização” foi o mais citado, aparecendo em 20 

artigos, “prestação de contas” foi o segundo mais citado (16), seguido dos termos 

“transparência” (sete); “sanções” (cinco); “controle político” (quatro), “responsabilidade” 

(quatro), “responsividade” (três) e “responsabilidade política”, “controle eleitoral”; 

“supervisão” e “ações das agências de controle”. Fonte: Ibid, p.762. 
11 Estes vocábulos que também são utilizados como sinônimos de accountability por parte da 

academia fazem parte do conceito que buscamos construir neste artigo e se configuram como 

dimensões essenciais dentro do que consideramos accountability, mas não serão utilizados 

individualmente como expressões de mesmo significado ou como tradução única do termo da 

língua inglesa. Responsabilização, responsividade e sanção são dimensões essenciais do 

conceito de accountability, e individualmente cada uma não compreende a totalidade do 

termo. 
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Sobre as implicações empíricas, ainda não há uma sistematização na literatura 

sobre formas ou parâmetros para a avaliação de accountability em um sistema ou em 

uma instituição. Na prática, o termo é abordado de forma policêntrica: os parâmetros 

de avaliação de mecanismos de accountability podem variar de acordo com o foco da 

análise. O que a literatura atual apresenta é a sistematização de alguns indicadores de 

acordo com o foco da accountability da organização internacional. Portanto, existem 

abordagens que tentam definir accountability com foco em mecanismos de restrição 

do abuso de poder (GRANT E KEOHANE, 2005), na eficácia (HELD, 2001) e na 

capacidade de manter promessas (relacionada às teorias de Gestão Pública) .  

Definimos a accountability enquanto um processo de justificação e 

responsabilização que se baseia no controle adequado dos tomadores de decisões 

pelos eleitorados que estabelecem as fundações de um governo
12

, em que há uma 

relação entre os detentores do poder (o governo) e aqueles que os controlam, os 

eleitores. Neste processo, os detentores do poder
 
podem estar passíveis de demandas 

de prestação de contas ou explicações de ações e, se apropriado, de sofrer as 

consequências, levar a culpa ou comprometer-se a melhorar a situação se deveria ser 

visível que erros foram cometidos
13

. 

Ou seja, o termo descreve uma relação entre atores e um processo político. 

Esta relação entre atores pressupõe um processo democrático que seja baseado no 

controle dos detentores de poder pelo eleitorado, em que os detentores estejam 

sujeitos à responsabilização por suas ações, decisões e medidas e, quando necessário, 

estarem sujeitos à sofrer consequências ou assumir e corrigir possíveis problemas 

detectados com ações. 

A relação de accountability é formada por três dimensões principais: pela 

transparência, pela responsividade e pela capacidade de sanção/coerção. A 

transparência (answerability) se refere à obrigação formal e legal de tornar públicas as 

informações, ou seja, a capacidade de um governo fornecer informações sobre suas 

decisões e ações para o público.   Esta dimensão é essencial para o conceito, pois um 

                                                        
12

 Em: Väyrynen, Raimo. “Political Power, Accountability and Global Governance”, em Ruth 

Zimmerling (Ed.) Globalization and Democracy, Tamprere University Press, Tampere. 

Disponível em: <http://www.tampereclub.org/e-publications/11Vayrynen.pdf> 

13
 European Comission for Democracy trough Law (Venice Comission), “Report on the 

Democratic oversight of the Security Service”, Strasbourg 11 June 2007, p.4 
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governo transparente e informação correta aumentam o grau de accountability de um 

sistema democrático. Porém, como discutiremos adiante, apenas a transparência não é 

suficiente para garantir um maior grau de accountabilty
14

 

A responsividade (responsiveness) diz respeito à capacidade dos   detentores 

de poder de responderem sobre as ações e decisões tomadas em relação àqueles que 

os controlam, ou seja, os eleitores. “Responsivo” é quem tem a inclinação de 

responder; “responsividade política” se refere à sensibilidade do governo e dos 

representantes diante das inquietudes e demandas dos governados mediante alguma 

categoria de resposta.  

A sanção/coerção (enforcement) se refere à capacidade de sanção ou coerção 

formal e legal de quem exige as informações por meio de penalidade e incentivos. Ou 

seja, significa a capacidade legal e institucional de fazer valer a obrigação de ser 

responsivo e transparente, por meio de penalidades e incentivos. Esta é uma das 

principais dimensões do conceito de accountability, pois diz respeito à efetividade das 

demandas sociais por governantes mais responsivos e transparentes, que estão sujeitos 

a formas de controles pela população.  

O processo de accountability diz respeito a um processo político de 

responsabilização dos governantes em relação ao eleitorado que torne os governantes 

sujeitos à crítica ou sanções por parte da população.  

Se a relação de accountability envolve, sobretudo, as dimensões de 

responsividade e transparência, o processo político de accountability envolve também 

as três dimensões, mas depende em grande parte de mecanismos que garantam a 

implementação destas ações ou medidas. Ou seja, ele depende em grande parte da 

dimensão do controle público e das formas de sanção. Este processo então está mais 

aliado a esta dimensão empírica e operacional.  

Nosso foco também em mecanismos de implementação do accountability se 

baseia na literatura neo-institucionalista para afirmar que, para regras e normas serem 

efetivas e eficazes, elas devem vir acompanhadas de mecanismos institucionais de 

monitoramento, controle, incentivo e punição 

Além disso, quando falamos de Organizacoes Internacionais, destacamos 

                                                        
14

 Para mais trabalhos sobre a transparência e accountability, recomendo a leitura de 

Filgueiras (2009) e Fox (2007)  
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ainda duas dimensões da relação de accountability: o seu aspecto relacional e os 

padrões de legitimidade desta relação. O aspecto relacional do termo é essencial na 

dimensão doméstica e sobretudo na internacional. Pois quem é responsável, o é 

perante alguém ou algo. Nas OIs, uma das maiores dificuldades é em se identificar e 

ser responsável perante pessoas cujos interesses e direitos foram afetados por ações e 

decisões destas organizações, seja o público interno, o externo, outras organizações 

internacionais ou governos. No caso da ONU, identificamos dois tipos de 

accountability: a interna (ou gerencial), relacionada a padrões de conduta e normas 

internas, e a externa (ou política), com uma dimensão social relacionada aos efeitos 

das ações e decisões da organização em relação a terceiros: sociedade civil, atores não 

governamentais e a população em geral. 

Em relação aos padrões de legitimidade desta responsabilização, a relação de 

accountability necessita do reconhecimento da legitimidade dos mecanismos e da 

autoridade das partes envolvidas. Estes padrões derivam primariamente de três 

conjuntos de normas informais: a conformidade com direitos humanos, a manutenção 

de princípios normativos inerentes da democracia aplicáveis ao sistema global – como 

liberdade de expressão, pressões normativas sobre a desigualdade econômica-, e o 

direito internacional.  

Portanto, nosso conceito de accountability tem seu foco na discussão 

normativa dos valores democráticos envolvidos da relação de accountability e na 

operacionalização do conceito através dos estudos de processos de accountability, 

pensando em mecanismos de controle e monitoramento da parte do eleitorado sobre o 

governo. 

 

3. ACCOUNTABILITY NAS NAÇÕES UNIDAS: APLICAÇÃO, PRÁTICAS E 

DIFICULDADES  

 

Se identificar uma relação de accountability em um contexto doméstico se torna 

uma tarefa dificultosa, estender este conceito a uma Organização Internacional, e 

especialmente às Nações Unidas, mostra-se um exercício complexo e extenso. O 

primeiro aspecto que podemos analisar são os padrões de legitimidade pelos quais as 

Nações Unidas atuam. 

 Como a forma de governança das OIGs se caracteriza como uma autoridade 

formalmente delegada, a sua legitimidade depende de uma combinação de normas 
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compartilhas e um aparato legal estabelecido (GRANT e KEOHANE, 2005). Os 

instrumentos legais predominantes são cartas, artigos ou acordos que especificam os 

procedimentos pelos quais as organizações devem agir para manterem a autoridade de 

seus governos. As cartas das organizações internacionais são de igual importância e 

especificam em termos gerais seus propósitos. 

Quando falamos das Nações Unidas, o aparato que conjuga as principais 

orientações, valores e premissas compartilhadas pela organização, bem como pelos 

seus componentes, países membros e funcionários é representado em última instância 

pela Carta de São Francisco
15

. Na carta pode ser encontrado tanto o direcionamento e 

objetivo principal das ações da organização, sendo o seu principal propósito a busca 

pela paz: Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe 

sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do 

homem na dignidade e no valor do ser humano (...) “.(NAÇÕES UNIDAS, 2001, p.3). 

Podemos observar também que a própria Carta reflete uma conformidade com 

outros valores e princípios como os direitos humanos, princípios normativos da 

democracia – como a preservação da paz, a justiça, a igualdade -, e o direito 

internacional. 

Além de desenvolver regulação internacional sobre diversos temas, o sistema 

ONU foi capaz de gerar normas e padrões que tem orientado de forma direta ou 

indireta o comportamento entre Estados e outros atores internacionais, transformando-

se na fonte institucional mais pertinente do direito internacional contemporâneo 

(BELÉM LOPES, 2007). A Carta da ONU representaria, por uma perspectiva 

constitucionalista, o texto fundamental das relações internacionais, fornecendo um 

conjunto de princípios que os Estados seguem (com maior ou menor fidelidade) ao 

longo das ultimas seis décadas. 

Na Carta também encontram-se os limites jurídicos de atuação da organização, e 

os direcionamentos para a resposta às ameaças de paz (Capítulos VI, VII, VIII da 

Carta de São Francisco).  

                                                        
15

 A Carta da ONU foi assinada pelos representantes de 50 países presentes na Conferência 

sobre a organização em São Francisco (EUA) em 26/06/1945 e é o documento de fundação 

para todos os trabalhos. As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 

24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta por China, Estados Unidos, França, Reino 

Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários. 

 



 10 

Para analisarmos as dimensões de transparência, responsividade e controle, 

precisaremos considerar o aspecto relacional do termo. Ou seja, para cada órgão ou 

agência que compõe as Nações Unidas há uma relação diferente de accountability 

com atores diferentes.  

Portanto, é necessário analisar brevemente a estrutura da Organização. Sendo 

composta por seis órgãos (Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho 

Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o 

Secretariado
16

), a organização se concentra na discussão de assuntos de paz e 

segurança internacionais. 

 A atividade de deliberação se concentra na Assembleia Geral, criada para ser um 

fórum de discussão em que todos os Estados-Membros da Organização (193 países) 

têm direito a um voto e para que possam discutir sobre assuntos que afetam a 

sociedade internacional como um todo, incluindo também assuntos como a aprovação 

de novos membros, questões orçamentárias, desarmamento, cooperação internacional, 

direitos humanos etc. A principal função deste órgão é deliberativa, agindo então no 

sentido de redigir recomendações não obrigatórias
17

. 

Analisar a accountability do órgão pela transparência e responsividade requer uma 

análise minuciosa e  de documentos e práticas do órgão em atender às demandas 

internas e externas e disponibilizar documentos, atas e relatórios sobre sua atividade. 

Em relação à esta conduta, podemos observar uma política de conduta ética e 

integridade presente na resolução A/64/640, que é materializada em mecanismos, 

políticas, princípios e valores na organização. Ou seja, trata-se de uma cultura de 

responsabilização da organização na qual um dos principais exemplos destas medidas 

é o compromisso com a revelação de documentos financeiros.  

Se pensarmos em questões de representatividade, a Assembleia Geral se constitui 

enquanto um importante órgão representativo e palco para discussões e debates já que 

todos os membros podem participar. Contudo, as principais críticas são contra o 

sistema de votação no qual cada membro tem direito a um voto, independente de 

diferenças políticas, econômicas e sociais. Mini-estados, como Seychelles, Antígua e 

Barbuda, Granada e República Dominicana, com população de alguns milhares de 

habitantes, tem o mesmo voto. 

                                                        
16 Conforme estabelecido pelo Capítulo III da Carta de São Francisco 
17

 Conforme estabelecido pelo Capítulo IV da Carta de São Francisco. 
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Percebemos que a dimensão do controle e monitoramento está presente na 

conduta da Assembleia Geral numa preocupação sobre a efetividade das ações 

institucionais da ONU: é este órgão o responsável por institucionalizar o sistema de 

accountability da ONU quando o tema ainda era debatido nas reuniões anuais e 

discursos oficiais em 2004. Assim, os primeiros elementos da discussão sobre a 

accountability nas Nações Unidas começaram a aparecer institucionalmente em 2004, 

quando já era reconhecida a necessidade de se aprofundar a accountability para 

garantir a eficiente implementação de mandatos legislativos e o melhor uso dos 

recursos humanos e financeiros da organização
18

. Mas é necessário destacar que antes 

de 2004, discussões sobre a necessidade de democratização da Organização já eram 

acompanhados de elementos que fazem parte de um processo de responsabilização: 

responsividade, eficácia, transparência, etc. 

No início, a pressão vinha da Assembleia Geral sobre um posicionamento do 

Secretário geral para uma maior accountability administrativa e organizacional da 

ONU. Neste sentido o tema foi discutido tanto no Secretariado, quanto na Assembleia 

Geral, sendo que os esforços se concentraram na definição e implementação de um 

sistema de accountability administrativo, mais do que político
19

. 

Claramente que, melhorando a accountability interna de uma organização, os 

resultados externos seriam consequência desta preocupação com a qualidade de seu 

trabalho. Porém, a falta de preocupação com as ações, ou até mesmo a efetividade da 

organização é evidente. O ex-secretário geral Kofi Annan ainda reiterou em 2006 a 

importância da accountability afirmando que a organização se tornaria mais efetiva 

somente se fosse melhor administrada e mais claramente responsável
20

. Em 2008, 

durante a apresentação do sistema de accountability organizacional da ONU
21

, é que 

pode-se observar uma preocupação maior com termos como transparência, eficiência 

                                                        
18

 Resolução A/RES/58/225 da Assembleia Geral, 2004 
19O  conteúdo da discussão nas notas, relatórios e resoluções é claramente organizacional, 

mais do que com preocupação social ou política. Fonte: Relatório do Secretário Geral sobre 

medidas para aprofundar a accountability nas Nações Unidas (A/60/312); Relatório do 

Secretário Geral sobre a revisão compreensiva da governance nas Nacoes Unidas e seus 

fundos, programas e agências especializadas (A/60/883 and Add.1 and 2 and Add.1/Corr.1); e 

relatório do Secretário Geral sobre o quadro da accountability, administração de risco 

empresarial e controle interno e administracao de resultados (A/62/701 and Corr.1 and Add.1) 

e Resolução da Assembléia Geral A/RES/63/276. 
20

 Annual report presented to the 61st General Assembly, 2006. Assembly session September 

2006– August 2007. 
21

 “Accountability framework, enterprise risk management and internal control framework, 

and results- based management framework”, Resolução A/62/701 and Add.1 
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e efetividade, mas ainda sem mencionar o efeito das ações e decisões do órgão em 

terceiros:  

Espera-se fazer mais, além de se trabalhar com mais transparência, 

eficiência e efetividade. Deve haver um crescente foco nos 

resultados, mas ao mesmo tempo, deve ser dada atenção a como a 

organização alcança estes resultados, quando melhoras podem ser 

feitas, que riscos são aceitáveis e que medidas são tomadas para 

permitir que a organização funcione efetivamente (tradução nossa)
22 

 

Depois de três relatórios submetidos pelo Secretário Geral com demandas pela 

discussão da accountability no sistema ONU
23

, a AG institucionalizou o debate com 

os outros membros a partir de uma resolução. Com uma preocupação empírica e com 

foco em resultados o órgão implementou a resolução A/64/640, em 2010, que 

formalizou a discussão sobre accountability na instituição: “A accountability 

representa a obrigação da Organização e de sua equipe e membros de serem 

responsáveis para entregar resultados específicos que foram determinados por um 

processo claro e transparente de atribuição de responsabilidade, sujeito a 

disponibilidade de recursos e restrições impostas por fatores externos” 

(ASSEMBLEIA GERAL, 2010, tradução nossa) 

Além disso, vale lembrar que, participando da organização e adotando os 

princípios da Carta de São Francisco, os membros assumem terem conhecimento, 

mesmo que tacitamente, da autoridade dos “povos das Nações Unidas”. O secretário 

Geral Ban Ki-Moon declarou que “Em última instância, todos – Secretariado e 

Estados-Membros - somos responsáveis perante “Nós os povos”. 

No contexto das Nações Unidas, a prioridade inicial pelo foco organizacional 

é justificada primeiramente pela sua estrutura fragmentada e a diversidade de 

atividades, sendo que existem diversos componentes com autoridade: os Estados- 

Membros, os órgãos legislativos (Conselho de Segurança e Assembleia Geral) e as 

                                                        
22  It is expected to do more, but to work with greater transparency, efficiency and 

effectiveness. There must be an increased focus on results, but at the same time, attention 

must be given to how the Organization achieves those results, where improvements can be 

made, what risks are acceptable and what measures are in place to enable the Organization to 

function effectively.” (Secretary- General’s Report to the General Assembly: A/62/701 and 

Add.1). 
23 Report of the Secretary-General on measures to strengthen accountability at the United 

Nations(A/60/312); report of the Secretary-General on the comprehensive review of 

governance and oversight within the United Nations and its funds, programms and specialized 

agencies(A/60/883 and Add.1 and 2 and Add.1/Corr.1; and report of the Secretary-General on 

accountability framework, enterprise risk management and internal control framework, 

andresults-based management framework (A/62/701 and Corr.1 and Add.1). 
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agências especializadas (NAÇÕES UNIDAS, 2007, p.2). A falta de preocupação com 

a responsabilização política é também atribuída à complexidade e dinâmica efêmera 

dos fenômenos políticos internacionais, quando as circunstâncias mudam rapidamente 

e oportunidades políticas emergem e desaparecem (Ibid.). 

O sistema de accountability da ONU, ainda que no início, já mostrava indícios 

de uma discussão mais voltada para o gerenciamento e a qualidade nos processos 

internos. Este sistema implica um número de obrigações
24 

das Nações Unidas: a) 

conduzir seu trabalho com uma visão para atingir objetivos e resultados estabelecidos 

durante os mandatos dos Estados-membros; b) reportar-se corretamente sobre os 

resultados de performance em relação a papeis, planos e atividades; c) conduzir seu 

trabalho de acordo com a regulamentação, regras e procedimentos das Nações Unidas; 

d) garantir que membros da equipe possam aderir ao mais alto nível de integridade e 

padrões éticos esperados de um funcionário civil internacional; e) especificar 

claramente e reforçar o sistema de recompensas por performances extraordinárias e 

sanções para a falta de performance. 

Podemos inferir, portanto, que o sistema de accountability discutido no âmbito 

da AG é um sistema baseado em resultados e representa um esforço da organização 

em direção a processos de responsabilização no âmbito institucional. Este processo 

inclui a revelação de informações de forma transparente e defende a implementação 

de decisões e recomendações de agências de controle e monitoramento. Ou seja, aqui 

percebemos a dimensão da transparência e da responsividade, já que este sistema 

reconhece a necessidade de implementação de mecanismos de controle por demandas 

externas. 

A Assembleia Geral pode sediar discussões, promover debates e fazer 

recomendações, mas a capacidade institucional para tomar decisões é do Conselho de 

Segurança (CS) (Artigo 39 da Carta de São Francisco). Este órgão promove um 

debate político diferente da AG, pois ele tem autoridade mandatória na ONU. 

Enquanto a AG reflete as inspirações da comunidade em geral, no CS é onde 

se tomam as decisões mais relevantes e, mais importantes que a decisão, são os atores 

que a tomam. Responsável por manter a paz e a segurança internacional, e de 

determinar a existência de ameaças de paz
25

, o Conselho de Segurança das Nações 

                                                        
24

 Ibid, p.5 
25 Capítulo V da Carta de São Francisco. Em 1965 o número de membros não permanentes 

aumentou de seis para dez. 
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Unidas (CSNU) se configura como o principal órgão da Organização por sua 

autoridade ser derivada de seu poder mandatório. 

O CSNU é composto por cinco países permanentes com poder de veto 

(Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia) e 10 não permanentes, eleitos 

pela Assembleia Geral com mandato de dois anos, sem direito a veto
26

. As decisões 

sobre questões de procedimentos são tomadas pelo voto afirmativo de pelo menos 

nove dos 15 membros, incluindo os votos afirmativos de todos os cinco membros 

permanentes. 

O Conselho funciona, portanto, como uma arena de discussão de (alguns) 

Estados com o objetivo da manutenção da paz. Porém, diante do contexto mundial, 

enquanto a bipolaridade canalizou as tensões políticas internacionais para os blocos 

de poder, o CSNU se encontrou marginalizado enquanto arena, instrumento e agente 

com o objetivo de garantir a paz e a segurança internacionais. Enquanto a Carta previa 

o total acesso de todos os membros da Assembleia Geral aos assuntos do Conselho de 

Segurança
27

, não há como desconsiderar a seletividade dos temas de segurança que 

entram para agenda do CSNU como traços de uma atuação instrumental pelas grandes 

potências. Ademais, sua legitimidade e autoridade política em muito se relacionam 

com seu processo deliberativo e suas decisões: toda decisão do Conselho contém pelo 

menos alguma preocupação sobre como as decisões vão aumentar ou diminuir sua 

legitimidade diante de varias audiências (HURD, 2007), e da mesma forma toda 

decisão política reverbera e influencia a autoridade política da organização frente à 

sociedade internacional
28

. Além disso, enquanto uma agência no sistema 

internacional, as decisões nem sempre coincide com a variedade de interesses dos 

membros, sendo resultado de relações políticas complexas
29

.  

Se pensarmos em questões de responsividade, com o aumento da abrangência 

                                                        
26

 Entre outras atribuições, como determinar a criação, continuação e encerramento das 

missões de paz, investigar situações potenciais de conflitos internacionais e solicitar 

aplicações de sanções e outras medidas. Fonte: Capítulo V, VI, VII e VIII da Carta de São 

Francisco. 
27

 “Qualquer Membro das Nações Unidas poderá solicitar a atenção do Conselho de 

Segurança ou da Assembléia Geral para qualquer controvérsia, ou qualquer situação, da 

natureza das que se acham previstas no Artigo 34” (Artigo 35 Capitulo VI, Carta de São 

Francisco). 
28

 Para uma discussão sobre autoridade política da ONU, ver Belém Lopes (2007) e Boulden 

(2009). 
29

 Para se pensar sobre organizações internacionais enquanto uma arenas de decisões e 

negociação política, sugiro ver Archer (2001). 
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geográfica da ONU e episódios em que as grandes potências tiveram sua autoridade e 

poder questionados (a intervenção da OTAN no Kosovo, 1999, e a invasão do Iraque, 

2002-2003) pela opinião pública internacional, a ação multilateral é mais praticada do 

que a ação unilateral de membros com poder de veto no CS. Esta tendência reflete que 

os custos políticos de ações unilaterais (ou extralegais) aumentaram. 

Dentro deste contexto de mudança, observamos que as ações consolidadas 

pelas resoluções do Conselho de Segurança se preocupam com a dimensão de 

controle (enforcement) e com medidas institucionais. 

Contudo, se o Conselho se mostra com uma tendência responsiva, não há 

garantias de que ele seja representativo. Como discutimos, a representação e a 

participação são dimensões essenciais na discussão da accountability democrática e, 

no caso do órgão com mais autoridade política da ONU, esta discussão é essencial. A 

literatura tem mostrado que os membros permanentes diminuíram a quantidade do uso 

do veto depois da Guerra Fria (Ibid.), mas isso não quer dizer que o debate esteja mais 

representativo ou democrático, afinal decisões não são simples de serem analisadas e 

requerem um estudo de contexto e interesses. Isto pode indicar que o CS está mais 

democrático, como pode indicar uma tendência dos membros permanentes (P5) de 

entrarem em acordo ou decidirem em outras arenas. 

Além disso, há um debate extenso e acalorado da academia para aumentar a 

representação no Conselho de Segurança através de uma reforma. Porém, este debate 

não apresenta uma solução em um futuro próximo: com a exceção da expansão de 11 

para 15 membros em 1965, esforços para a expansão do órgão tem repetidamente se 

mostrado improváveis. 

Assim, quando falamos de accountability, o CS é um órgão complexo de ser 

analisado: são apenas 15 membros, mas o debate político e os interesses dos membros 

nesta arena não podem ser facilmente percebidos sem uma análise mais profunda 

sobre os processos decisórios e os contextos das decisões. Há transparência na 

documentação oficial, os documentos das reuniões, relatórios e resoluções estão 

disponíveis no site da Organização, mas o processo deliberativo e o contexto político 

ou social são dimensões ainda difíceis de serem analisadas pelos documentos oficiais. 

Além disso, se pensarmos nos atores da relação de accountability, para cada ator há 

uma relação diferenciada: seja para os Estados Membros, para a AG, para o 

Secretariado, para as agências ou até mesmo para a porção da sociedade civil afetada 

pelas resoluções e missões de paz.  
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Desta feita, questionar-se o CSNU possui ou não accountability é uma 

pergunta simplória unidimensional. O conceito de accountability deve nortear uma 

discussão sobre formas de transparência, responsividade e controle no comportamento 

institucional, nos fóruns de discussão, na prática organizacional, nas ações em campo, 

e reverberar em formas e mecanismos de controle para membros e funcionários das 

Nações Unidas e atores externos (governos, organizações internacionais, sociedade 

civil). Ainda, vale uma reflexão sobre o próprio propósito deste órgão em ser 

democrático ou accountable: já que as estruturas de poder nas quais ele foi criado não 

são mutáveis ou sequer permitem uma representação dos membros ou de terceiros, 

seria possível ou até viável discutir uma accountability democrática do Conselho de 

Segurança? 
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