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Resumo 

1. Fatos do Caso 

A CIJ proferiu uma Decisão em 15 de junho de 1962 no caso do Templo de Preah 

Vihear (Camboja v. Tailândia) *a ‚Decisão de 1962‛+, na qual a Corte, inter alia, 

declarou em seu dispositivo que ‚o Templo de Preah Vihear se encontra sob a 

soberania de Camboja‛1 e que a ‚Tailândia está obrigada a retirar qualquer força militar 

ou policial, ou outro tipo de guardas ou guardiães, mantidos por ela no Templo, ou nas 

suas imediações, em território Cambojano‛.2 Em 28 de abril de 2011, o Camboja 

protocolou um Requerimento na Secretaria da Corte, requerendo uma 

interpretação da Decisão de 1962. O Requerimento foi acompanhado por um 

Pedido de urgência para a indicação de medidas provisórias em função da 

ocorrência de sérios incidentes armados3 na área do Templo de Preah Vihear4 (o 

‚Templo‛) e em diversos locais situados ao longo da fronteira entre o Camboja e 

a Tailândia. Estes incidentes levaram a fatalidades, a danos diversos e à 

evacuação de habitantes locais e, como alega o Camboja, teriam sido causados 

pelo Reino da Tailândia (‚Tailândia‛).5 

Com base nas declarações da Decisão de 1962, o Camboja sustenta que a 

jurisdição da Corte para apreciar um pedido de interpretação de uma de suas 

decisões está fundada diretamente no Art. 60 do Estatuto da Corte Internacional 

de Justiça (o ‚Estatuto‛) que determina que “[e]m caso de controvérsia quanto ao 

sentido e ao alcance da sentença, caberá à Corte interpretá-la a pedido de qualquer das 

partes‛.6 

Duas rodadas de sustentação oral sobre o Pedido de indicação de medidas 

provisórias ocorreram em 30 e 31 de maio de 2011. Ao final da sustentação oral 

                     

1
 Ordem ¶1. 

2
 Ordem ¶2. 

3
 A Corte observou no ¶53 da Ordem que, desde 15 de Julho de 2008, conflitos armados estavam 

ocorrendo na área do Templo, em particular entre 4 e 7 de fevereiro de 2011, levando a fatalidades, danos 

diversos e deslocamento de habitantes locais. Observou ainda que havia sido causado dano ao Templo e 

à propriedade a ele associada e que, apesar dos esforços de solucionar o conflito pacificamente, por meio 

da intervenção do Conselho de Segurança e da ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático], 

houve mais uma troca de tiros entre as Partes na área do Templo em 28 de abril de 2011. 
4
 Local adicionado à lista de Patrimônios Mundiais da Humanidade da UNESCO. 

5
 Ordem ¶8. 

6
 Ordem ¶4. 



 

 

3 

do Camboja, considerando a gravidade da situação, este requereu medidas 

provisórias em caráter de urgência como se segue: 

‚Considerando todos os argumentos escritos e orais apresentados, e sem prejuízo à 

interpretação da Corte quanto ao mérito da controvérsia, o Camboja respeitosamente 

requer que a Corte indique as seguintes medidas provisórias, enquanto pendente o 

proferimento da Decisão final: 

— a retirada imediata e incondicional de todas as forças tailandesas das partes do 

território do Camboja, situadas na área do Templo de Preah Vihear; 

— seja proibida toda e qualquer atividade militar pela Tailândia na área do Templo de 

Preah Vihear; 

— que a Tailândia se abstenha de realizar qualquer ato ou ação que poderia afetar os 

direitos do Camboja ou agravar o objeto do pedido principal‛.7 

Ao final da sustentação da Tailândia, esta requereu que ‚De acordo com o Art. 60 

das Regras da Corte e considerando o Pedido de indicação de medidas provisórias do 

Reino do Camboja, bem como sua sustentação oral, o Reino da Tailândia respeitosamente 

requer que a Corte remova da Lista Geral o caso iniciado pelo Reino do Camboja em 28 de 

abril de 2011‛.8 

2. Questões Legais Discutidas na Decisão 

(a) Controvérsia quanto ao significado ou escopo da Decisão de 1962 e quanto à 

Jurisdição da Corte (paras. 19-32) 

A Corte declarou que, quando recebe um pedido de indicação de medidas 

provisórias relacionadas a procedimento para interpretação de uma decisão 

conforme o Art. 60 do Estatuto, deve considerar se as condições impostas pelo 

artigo para que aprecie o pedido de interpretação parecem ter sido observadas.9 

O Art. 60 do Estatuto determina que: ‚A sentença é definitiva e inapelável. Em caso 

de controvérsia quanto ao sentido e ao alcance da sentença, caberá à Corte interpretá-la a 

pedido de qualquer das partes‛.  

                     

7
 Ordem ¶11. 

8
 Ordem ¶18. 

9
 Ordem ¶19. 



 

 

4 

A Corte declarou que uma ‚controvérsia‛ dentro do significado do Art. 60 do 

Estatuto deve ser entendida como uma diferença de opiniões ou interpretações 

das Partes quanto ao significado ou escopo de uma decisão proferida pela Corte10 

e declarou que é consolidado pela jurisprudência o princípio de que uma 

controvérsia dentro do significado do Art. 60 do Estatuto deve se relacionar à 

parte dispositiva da decisão e não à fundamentação da decisão, exceto na medida 

em que esta é inseparável do dispositivo.11 

Considerando os argumentos das Partes, a Corte foi da opinião de que parece 

existir uma diferença de opiniões ou interpretações entre as Partes quanto ao 

significado da Decisão de 1962, no sentido de que a diferença parece se relacionar 

(a) ao significado e escopo da frase ‚imediações, em território Cambojano‛; (b) à 

natureza da obrigação imposta à Tailândia de ‚retirar qualquer força militar ou 

policial, ou outros guardas e guardiães‛ e, em especial, à questão sobre se esta 

obrigação é de caráter instantâneo e contínuo; e (c) à questão quanto a se a 

Decisão de 1962 reconheceu com força vinculante a linha mostrada no mapa do 

Anexo I,12 delimitando a fronteira entre as Partes.13 Dessa forma, a Corte não 

pôde deferir o pedido da Tailândia para a remoção do caso da Lista Geral e 

decidiu que existe fundamento suficiente para que a Corte possa indicar medidas 

provisórias requeridas pelo Camboja. 

(b) Condições Legais para a indicação de Medidas Provisórias (paras. 35-56) 

A Corte considerou que o poder para indicar medidas provisórias conforme o 

Art. 41 do Estatuto tem o objetivo de preservar os direitos das partes objeto de 

decisão da Corte ainda pendente e que esse poder pode ser exercido somente se a 

Corte considerar que os direitos alegados por uma das partes são, ao menos, 

plausíveis. A Corte examinou as condições de ‚plausibilidade‛ uma a uma e 

concluiu que as condições tinham sido preenchidas. Primeiro, considerou que os 

direitos alegados pelo Camboja (respeito à sua soberania na área do Templo e 

direito à integridade territorial),14 decorrentes da Decisão de 1962, à luz da sua 

interpretação, eram plausíveis. Segundo, a Corte considerou que as medidas 

provisórias requeridas buscavam proteger os direitos invocados pelo Camboja 

                     

10
 Ordem ¶22. 

11
 Ordem ¶23. 

12
 Um mapa desenhado em 1907 pela Comissão Mista Franco-Siamesa representando a fronteira entre o 

Camboja e o Reino da Tailândia na área do Templo: cf. Ordem ¶1. 
13

 Ordem ¶31. 
14

 Ordem ¶39. 
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em seu pedido de interpretação e que o nexo entre direitos alegados e medidas 

buscadas tinha sido comprovado.15 Terceiro, a Corte considerou que havia um 

risco real e iminente de dano irreparável aos direitos alegados pelo Camboja até 

que a Corte tivesse proferido sua decisão final e que, dessa forma, havia 

urgência.16 Também foi esclarecido pela Corte que o Art. 60 do Estatuto não 

impõe um limite temporal a pedidos de interpretação.17 

(c) Extensão dos Poderes da Corte para indicar Medidas Provisórias e Delimitar a 

Zona Desmilitarizada Provisória (paras. 58-68) 

A Corte relembrou que possui, de acordo com o Art. 75 ¶2 de suas Regras,18 o 

poder de indicar medidas que são, ao todo ou em parte, diferentes daquelas 

requeridas pela parte, incluindo medidas direcionadas à própria parte 

requerente, e que também possui o poder de indicar medidas provisórias, 

independentemente de pedido das partes, para prevenir o agravo ou a extensão 

da controvérsia, quando considerar que as circunstâncias assim exigirem.19 

Considerando o material apresentado, a Corte considerou apropriado indicar 

medidas provisórias direcionadas a ambas as Partes. Tendo em vista o fato de 

que o Templo foi palco de conflitos armados entre as Partes, que a Corte 

acreditou que poderiam se repetir, esta considerou que deveria assegurar que 

nenhum dano irreparável fosse causado a pessoa ou patrimônio na área 

enquanto pendente o proferimento da decisão sobre o pedido de interpretação. 

Ademais, declarou que, para prevenir danos irreparáveis, todas as forças 

armadas deveriam ser provisoriamente excluídas de uma área ao redor do 

Templo, sem prejuízo à decisão final sobre o pedido de interpretação. Dessa 

forma, a Corte considerou necessário definir uma zona que deveria ser mantida 

provisoriamente livre de militares (sem prejuízo à sua administração normal) 

incluindo a presença de pessoal não-militarizado necessário a assegurar a 

segurança de pessoas e propriedades.20 

                     

15
 Ordem ¶45. 

16
 Ordem ¶56. 

17
 Ordem ¶37. 

18
 O Art. 30 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça determina que ‚*a+ Corte estabelecerá regras 

para o desempenho de suas funções". Estas Regras objetivam suplementar as regras gerais previstas no 

Estatuto e dispor detalhadamente os passos a serem tomados para cumpri-las. 
19

 Ordem ¶¶58-59. 
20

 Ordem ¶61. 
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A Corte, dessa forma, identificou e delimitou uma Zona Desmilitarizada 

Provisória (‚ZDP‛) (conferir mapa anexo).21 

Em conclusão, a Corte lembrou às Partes que a Carta das Nações Unidas impõe, 

entre tantas, uma obrigação a todos os Estados Membros das Nações Unidas de 

se absterem, em suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força 

contra a integridade territorial ou contra a independência política de qualquer 

Estado ou de agir de qualquer maneira inconsistente com os propósitos das 

Nações Unidas, também estando obrigadas a solucionar controvérsias 

internacionais por meios pacíficos, de modo que a paz, a segurança e a justiça 

internacionais não estejam ameaçadas. A Corte então lembrou às Partes que elas 

estão obrigadas, pela Carta e pelo Direito Internacional, a respeitar estes 

princípios fundamentais.22 

(d) Votos Divergentes e a Questão sobre a Zona Desmilitarizada Provisória 

Vários votos divergentes foram apensos à Ordem da Corte pelo Presidente 

Owada, pelos Juízes Koroma, Al-Khasawneh, Cançado Trindade, Xue e 

Donoghue e pelos Juízes ad hoc Guillaume e Cot. Os conteúdos de alguns deles 

são discutidos abaixo.  

O Presidente Owada votou contra o sub-¶(B)(1) do dispositivo da Ordem ¶69, 

que determinou a ambas as partes que retirassem imediatamente seu pessoal 

militar presente na ZDP naquele momento e se abstivessem de manter qualquer 

presença militar naquela área e de realizar qualquer atividade armada 

direcionada a ela. O Presidente Owada ressaltou que de um total de 40 Ordens 

da Corte sobre a indicação de medidas provisórias, existem 3 casos23 em que a 

retirada de forças foi apreciada e em que a Corte, de fato, indicou medidas 

provisórias para que as Partes se abstivessem de real ou potencial conflito 

armado e retirassem  suas respectivas forças de uma certa área especificada na 

Ordem. No entanto, em nenhum dos 3 casos a ‚Corte foi tão longe a ponto de 

determinar às partes retirada de uma ‘Zona Desmilitarizada Provisória’ que é 

delimitada artificialmente pela Corte para propósitos de desengajamento militar 

                     

21
 Ordem ¶62. 

22
 Ordem ¶66. 

23
 Controvérsia de Fronteiras (Burkina Faso/Mali), Medidas Provisórias, Ordem de 10 de janeiro de 1986, C.I.J.. 

Relatórios 1986, p.12, ¶32; Fronteira Terrestre e Marítima Entre Camarões e Nigéria (Camarões v. Nigéria), 

Medidas Provisórias, Ordem de 15 d março de 1996, p.12, ¶49; Certas Atividades conduzidas pela Nicarágua na 

Área Fronteiriça (Costa Rica v. Nicarágua) Medidas Provisórias, Ordem de 8 de março de 2011, ¶86. 
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das partes e que compreende parte dos territórios que incontroversamente 

pertencem à soberania de uma ou outra das partes...‛.24 O Presidente Owada 

considerou a ZDP como desprovida de fundamentação legal e opinou que a 

Corte claramente foi além de seu poder ao determinar, de forma vinculante, que 

cada uma das Partes estava obrigada a retirar suas forças de uma certa porção de 

seu próprio território, mesmo que provisoriamente, sobre o qual ninguém 

contesta sua soberania. O Presidente Owada notou que a situação seria bem 

diferente se tais medidas provisórias fossem tomadas pelo Conselho de 

Segurança, conforme o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, que estão 

dentro dos poderes do Conselho de Segurança, advertindo que a Corte 

Internacional de Justiça não é o Conselho de Segurança.25 

O Presidente Owada manifestou sua concordância com partes do dispositivo da 

Ordem, exceto na medida em que indica a delimitação de uma ZDP. A questão 

sobre a ZDP, para o Presidente Owada, ‚não é a questão quanto à dificuldade de 

imposição da zona desmilitarizada por uma autoridade terceira, mas quanto à 

possibilidade de organização da zona desmilitarizada pelas Partes‛.26 Ele 

ressaltou com pesar que a ZDP quadrangular incluía parcela maior do território 

de uma das partes do que do território da outra e que a linha artificial de 

demarcação para delimitar a ZDP pode estar clara no mapa, mas pode ser difícil 

de ser observada pelas partes no território. 

O Juiz Xue, em resumo, é da opinião de que a ZDP, como indicada no sub-

¶(B)(1) da Ordem, não apresenta, dentro de limites razoáveis, a relação 

necessária entre os direitos que são objeto do processo principal sobre o mérito e 

as medidas requeridas. Ele manifestou sua concordância com a decisão da Corte 

em indicar medidas provisórias, mas manifestou uma ‚séria reserva‛27 à 

delimitação da ZDP como prevista no sub-¶(B)(1) da Ordem, considerando, 

como o Presidente Owada, que a ZDP cobria territórios das Partes que são 

incontroversos. O Juiz Xue considerou que essa medida seria excessiva em 

relação à controvérsia entre as Partes e que colocaria em questão o correto 

exercício discricionário da Corte quando da indicação de medidas provisórias, 

tanto conforme o direito quanto conforme a sua jurisprudência. O Juiz Xue foi da 

opinião de que a Corte não havia apresentado razões suficientes para a adoção 

                     

24
 ¶7 do Voto Divergente do Presidente Owada. 

25
 ¶11 do Voto Divergente do Presidente Owada. 

26
 ¶15 do Voto Divergente do Presidente Owada. 

27
 ¶1 do Voto Divergente do Juiz Xue. 
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da ZDP como uma das medidas provisórias e, em especial, não havia 

demonstrado sob quais considerações tal medida extraordinária havia sido 

concedida. Ele considerou ainda que seria suficiente para a Corte determinar à 

Partes que se abstivessem de qualquer atividade militar na área do Templo e que, 

tendo em vista que o caso se relaciona à interpretação da decisão da Corte, 

naquele momento não havia necessidade real de ter uma área de 

desmilitarização delimitada pela Corte. Em sua opinião, a Corte poderia ter 

indicado uma medida provisória similar, como no caso Burkani Faso/Mali, 

solicitando às Partes que determinassem, primeiramente por si próprias, com a 

cooperação da ASEAN,  as posições para as quais suas forças armadas deveriam 

ser retiradas. Falhando tal consenso, a Corte poderia, se necessário, delimitar tais 

linhas por meio de uma Ordem. 

O Juiz Al-Khasawneh também manifestou divergência ao sub-¶(B)(1) da Ordem. 

Ele observou que o poder da Corte de indicar medidas é amplo e que, portanto, 

deveria ser exercido com cautela. Ele considerou que a imposição de uma zona 

desmilitarizada, cuja definição espacial não havia sido definida com base em um 

critério discernível, seria desnecessária para a proteção dos direitos em questão e 

‚infinitamente‛ aberta a acusações de arbitrariedade. Em sua opinião, uma 

postura mais sensata teria sido a de restringir as medidas provisórias a 

observações estritas de cessar-fogo na área do Templo, direcionando a Tailândia 

a não obstruir acesso ao Templo e direcionando as duas Partes a permitir 

observadores, indicados pela ASEAN, a acessar a área do Templo. 

3. Decisão 

Em sua Ordem, a Corte primeiramente rejeitou, por unanimidade, o pedido da 

Tailândia para que o caso iniciado pelo Camboja fosse removido da Lista Geral 

(como explicado na seção 2 deste Resumo). Logo após, indicou várias medidas 

provisórias, como se seguem: 

(a) que ambas as partes deveriam imediatamente retirar seu pessoal militarizado 

então presente na zona desmilitarizada provisória (ZDP), como definido no ¶ 62 

da Ordem, bem como deveriam abster-se de manter qualquer presença militar 

dentro daquela área e de realizar qualquer atividade armada direcionada a ela. 

Esta decisão foi atingida por uma maioria de 11 votos contra 5. 

(b) considerando que a área do Templo havia sido palco de conflitos armados 

entre as Partes e que tais conflitos poderiam se repetir, a Corte decidiu que, para 

assegurar que não fossem causados danos irreparáveis, havia uma necessidade 
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urgente de remover, temporariamente, todas as forças armadas da ZDP ao redor 

da área do Templo. 

(c)  que a Tailândia não deveria obstruir o acesso livre do Camboja ao Templo, ou 

preveni-lo de fornecer suprimentos ao seu pessoal não militarizado. Que o 

Camboja e a Tailândia deveriam continuar sua cooperação dentro da ASEAN, 

em especial, permitindo acesso de observadores por ela indicados à ZDP, e que 

ambas as Partes deveriam abster-se de qualquer ação que poderia agravar ou 

estender a controvérsia perante a Corte ou dificultar a sua resolução. Esta decisão 

foi atingida por uma maioria de 15 votos contra 1. 

(d) que cada uma das Partes deveria manter a Corte do cumprimento das 

medidas provisionais acima e que, até que a Corte tenha proferido sua decisão 

sobre o pedido de interpretação, esta manteria para si as matérias objeto da 

Ordem. 


