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INTRODUÇÃO

Os homens estão em constante conflito. Não somente por sua
natureza, como defende Hobbes, mas porque competem por bens escas-
sos, dentre os quais está a paz. Há uma série de situações e fatos da vida
que desafiam os pensadores sobre o conteúdo da paz. Afirmar o que seja
“paz” talvez seja tão impreciso quanto se definir o conteúdo da felicida-
de ou liberdade, por exemplo. Cada ciência, em suas diversas correntes,
traduz diferentemente o conteúdo de situações e fatos que, de comum,
têm apenas a fonte de percepção egoísta do indivíduo, em seus diversos
matizes. Assim, felicidade, liberdade e paz, por exemplo, têm significa-
dos muito particulares para cada indivíduo. São valores de percepção e
conteúdo mutáveis.

Dentre as ciências, no Direito os valores tendem a ganhar
conteúdo determinado à medida que são positivados, o que faz da norma
um elemento de orientação das percepções individuais em direção ao
coletivo, sob orientação estrutural do Estado. Na Política, a percepção
sobre valores e seu conteúdo é muito menos precisa. Na confluência do
Direito com a Política, que nesta obra será realizada em sua projeção
internacional, constata-se que a positivação de valores não lhe imprime,
necessariamente, efetividade nem vinculação jurídica, tampouco a Po-
lítica ou o Direito são suficientes para explicar as razões pelas quais
valores universais não tomam lugar definitivo como princípios jurídicos
igualmente universais. 

A paz é um desses valores universais de contornos jurídicos e
políticos imprecisos, um “algo”, um “quê”, uma “coisa”, uma “inspira-
ção”, um “fato”, uma “situação” almejados por todos os Estados, todos
os povos, todas as pessoas.
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Além de um valor, a paz também é um fato de conteúdo
positivo, de matiz social, econômica, política, jurídica e cultural, mas
também expressa um conteúdo negativo institucional, como a ausência
de guerra, o enfrentamento da miséria e da pobreza, o combate ao
subdesenvolvimento, a eliminação da segregação racial, o banimento do
genocídio e o desarmamento dos espíritos, por exemplo. A paz também
se traduz, e este é o ponto central desta obra, nos esforços de desarma-
mento dos Estados, que embora não seja fim em si mesmo, certamente
é um estágio importante de reflexão sobre a construção da paz que todos
almejam, seja ela qual for.

Ao se institucionalizar a paz, fazendo-a um dos objetivos da
própria natureza institucional do Estado, permite-se uma reflexão pragmá-
tica de possíveis soluções para sua descontinuidade, não apenas pelo
ponto de vista interno, mas de suas projeções na esfera internacional.
Essa opção de institucionalização importa na justificação do Estado
como principal ator, político e jurídico, das relações internacionais em
matéria de desarmamento, afinal é o Estado o principal fabricante de
armas e sempre o maior consumidor e fornecedor, inclusive para as
populações civis.

O Estado se arma para se sentir seguro, dissuadir, ameaçar ou
atacar. Armamento é questão de segurança nacional; desarmamento, de
segurança internacional. Se prover segurança aos nacionais é lícito,
desarmar o excesso é necessário, mas quanto é e quem tem legitimidade
para identificar este excesso?

O maior desafio para o desarmamento entre Estados reside no
fato de que o processo de criação do Direito Internacional está subordina-
do, na sua essência material como direito, à balança de poder entre Esta-
dos, ou seja, ele reflete os interesses dos Estados dominantes, das potên-
cias. Então, para estabelecer regras de armamento (privilégio das po-
tências) e, conseqüentemente, de desarmamento (obrigação dos demais
Estados), é preciso considerar as assimetrias políticas entre os Estados,
especialmente em suas relações internacionais, seja no plano global seja
no regional, para se pensar regimes de desarmamento que funcionem, ao
mesmo tempo, como guarda-chuvas eficazes de proteção dos mais fortes
aos mais fracos, e como normas de direito internacional que possam ser
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verificadas quanto ao seu cumprimento, e eventualmente forçadas quanto
à sua execução. 

As armas sempre existirão. E não há como dissociar as armas
da guerra, ou mais modernamente dos conflitos armados. Todo conflito
armado é precedido por um incremento na quantidade de armas. Tam-
bém todo conflito armado é sucedido por aumento de armas, especial-
mente pela parte vencedora, pois embora cessem os conflitos, raramente
cessam suas causas, apenas mantidas à distância pela dissuasão das
armas e pela violência que traduzem. 

Além de um incremento em número, também cresce perigosa-
mente a tecnologia e a qualidade destrutiva das armas. O reflexo desta
corrida armamentista, não tão explícita como nos anos da guerra fria,
está no aumento dos orçamentos militares de defesa das grandes potên-
cias, como resultado de uma demanda constante por segurança que
resulta num aumento igualmente constante da oferta de armas. De sua
vez, as armas ultrapassadas ou descartadas são revendidas a Estados em
desenvolvimento, perdendo-se controle sobre seu destino final. Diante
deste cenário, surge a questão: como solucionar esta equação de cons-
tante aumento de armamentos? 

O armamento do Estado tem múltiplas justificativas, todas
invariavelmente fundadas no direito reconhecido e inalienável do Esta-
do sobre sua segurança interna e internacional. São justificativas que
variam de Estado para Estado, às vezes de governo para governo dentro
do mesmo Estado. Então, as soluções para a equação de constante
aumento de armamentos não devem ser pensadas tendo como base a
variável das justificativas, mas a constante dos Estados. Assim, além de
principal ator das relações internacionais em matéria de desarmamento,
os Estados são também sua principal constante institucional e jurídica.

O Estado está no pólo do processo decisório de “ir às compras”
de armas e seus orçamentos militares continuam crescendo mesmo com
o aumento da adesão aos diversos tratados de desarmamento, formais
ou informais, vinculantes ou não. Isso porque, assim como os indiví-
duos, também estão em constante conflito de interesses, mas as normas
a que se sujeitam em suas relações com outros Estados não contam com
o apoio institucional verticalizado que faz de seus ordenamentos inter-
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nos um conjunto hierarquizado de leis, costumes e princípios juridica-
mente vinculantes. 

O sistema de Direito Internacional é juridicamente horizonta-
lizado, fundado no conceito jurídico, e não político, de soberania que
defende uma igualdade jurídica que não se coaduna com a assimetria
das relações de poder entre os Estados, principalmente em relação às
grandes potências e seus poderios militar e econômico. Essas diferen-
ças, que fazem parte de um conjunto teórico geral sobre Direito e
Relações Internacionais, uma vez aplicadas ao desarmamento, permi-
tem aos Estados, principalmente pela prática emergente de suas rela-
ções, que identifiquem elementos comuns no longo processo histórico
em torno do desarmamento e dos conflitos armados, permitem também
a consolidação de fundamentos jurídicos próprios sobre institutos que
são únicos, como elementos de constituição, materiais e formais, de um
ramo especial e emergente do Direito Internacional: o Direito Interna-
cional do Desarmamento.

A proposta desta obra, de leitura do desarmamento interestatal
como um ramo especializado e emergente do Direito Internacional, pre-
tende ressaltar a importância do desarmamento não somente por suas
fontes formais (tratados, costume, princípios gerais de direito, doutrina
e jurisprudência), mas também revelar a importância do estudo das fon-
tes materiais que revelam as razões de sua existência, fundadas na Polí-
tica Internacional aqui traduzida na vertente de estudo das Relações In-
ternacionais: obrigações de meio, não de resultado, tratados com lapsos
breves de cessação de efeitos após a renúncia, atos unilaterais não-
vinculantes, mas com claro objetivo político de construção de confiança
e preparação para negociações bilaterais, são alguns exemplos desta
interação entre fontes formais e materiais, entre Direito e Política.

No Brasil, há excelentes estudos de Direito Internacional e de
Relações Internacionais sobre temas afetos à segurança internacional,
com especial destaque para o uso da força, a segurança coletiva e a
autodefesa, os efeitos extraterritoriais dos conflitos armados intra-esta-
tais, a segurança ecológica e, mais modernamente, a segurança humana.
Não há, com a merecida ressalva de um lapso inescusável, estudo
sistemático algum sobre o desarmamento ou sobre a emergência de um
Direito Internacional do Desarmamento, como se faltasse entre na
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literatura jurídica brasileira uma peça que tornasse o mosaico da segu-
rança internacional mais bem definido, acrescendo-lhe uma nova cor,
uma nova matéria que suscita uma leitura diferente e especializada
sobre conceitos conhecidos de Direito Internacional.

O Brasil é parte de todos os tratados globais de desarmamento,
a exemplo do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP,
1968). Também desempenha um papel de estabilizador da paz e pacifi-
cação, no âmbito regional, seja como parte em tratados regionais, como
o de Tlatelolco (1967), de proscrição de armas na América Latina e
Caribe, seja como parte em grupos informais de controle de transferên-
cias de armamentos ou de materiais físseis, como o Grupo de Londres de
Fornecedores Nucleares. Assim, compreender o desarmamento em sua
vertente jurídica e política é obrigação também da Academia em relação
ao País e à Ciência do Direito.

O interesse do autor pelo tema do desarmamento encontra
explicação no desejo de contribuir para o desvencilhamento desta obri-
gação, na oportunidade de uma leitura diferenciada da paz e da seguran-
ça internacionais por um prisma ainda pouco explorado, ou mesmo
inexplorado no Brasil, do Direito Internacional do Desarmamento. Aliás,
a literatura disponível sobre o tema no Brasil é escassa, desatualizada e,
em sua imensa maioria, estrangeira. Essa carência levou-nos a Genebra,
na Suíça, onde se localiza o Escritório das Nações Unidas na Europa e
onde tem sede o principal fórum de negociação sobre desarmamento, a
Conferência sobre Desarmamento. Em Genebra está também o princi-
pal instituto de pesquisa sobre desarmamento, o Unidir – Instituto das
Nações Unidas para Pesquisa de Desarmamento (United Nations Insti-
tute for Disarmament Research), o que faz da biblioteca do Palais de
Nations e do Institut des Hautes Études Internationales de Geneve, os
maiores e melhores repositórios de doutrina sobre o tema. A oportuni-
dade de sistematização do tema do desarmamento no Brasil, que conta
com grandes estudiosos na Europa, e o desejo de contribuir para a
Academia com novas reflexões, fizeram do desarmamento o centro de
gravitação de nossos estudos, de nosso desafio.

Assim, esta é uma obra de 16 Capítulos, distribuídos em
cinco partes. É um estudo verdadeiramente científico e técnico, não
apenas em seu conteúdo multidisciplinar de Direito Internacional e
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Relações Internacionais, mas também porque traz à luz do Direito
termos e conceitos técnico-militares com os quais os tratados de desar-
mamento trabalham e que estão fora do alcance da compreensão co-
mum, aliás como ocorre em outros campos especiais a exemplo da
interdisciplinaridade entre a Biologia e o Direito Ambiental. 

A maioria dos termos e conceitos que usaremos será definida
ao longo do texto, outros, relativos a categorias e classes de armas por
exemplo, merecerão um Capítulo especial (IX) em razão de sua alta-
especialidade. Há, contudo, algumas definições conceituais que não
podem esperar o amadurecimento da leitura sobre o desarmamento até
se chegar ao Capítulo IX, já que serão necessários para uma compreen-
são do texto desde os primeiros Capítulos.

Assim, para se aproveitar bem todas as notas que fizemos ao
longo do texto, há de se fazer desde já algumas considerações não
somente de natureza metodológica, mas de cunho conceitual, iniciando-
se pelo título: Direito Internacional do Desarmamento: o Estado, a
ONU e a Paz.

O título já suscita uma primeira indagação: existe um Direito
Internacional do Desarmamento?

Os professores Norberto Bobbio e Guido Soares conferem no-
mes distintos, “especialização” e “globalização vertical”, repectivamen-
te, a um fenômeno bem conhecido no Direito e na Política Internacionais:
a verticalização em busca da implementação e da efetividade. Os Direitos
Humanos, o Direito do Meio Ambiente, o Direito Penal são alguns exem-
plos de ramos do Direito que ganharam especialização na esfera inter-
nacional. A especialização permite identificar características próprias de
determinadas atividades, como é o caso das negociações e tratados em
torno do desarmamento, que operam dentro de dois sistemas: um dire-
tamente vinculado à ONU, articulado em órgãos especializados da or-
ganização, e outro fora da estrutura institucional da ONU, mas apoiado
por ela. Neste estudo, como sugere o subtítulo, importa-nos o desarma-
mento em conexão com o sistema direto, mais precisamente com um de
seus subsistemas, o sistema de segurança coletiva da ONU. Contudo,
para a justificação do Direito Internacional do Desarmamento como ramo
especializado do Direito Internacional, também nos valeremos do sistema
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indireto, representado por tratados e convenções em matéria de desar-
mamento que, por suas características especiais, como os tratados bila-
terais entre URSS e EUA, não foram submetidos ao reconhecimento,
“endosso” ou qualquer outro tipo de “aprovação” ou “legitimação” pelas
Nações Unidas, mas que guardam uma relação indireta com o sistema
da ONU ao se pautarem necessariamente pelos princípios de sua Carta
e por princípios de Direito Internacional, especialmente ao atender ao
propósito da solução pacífica de controvérsias.

A segunda indagação que surge é: que desarmamento é objeto
de Direito Internacional?

O termo “desarmamento”, em relação a seu sujeito, pode estar
relacionado ao Estado, e neste sentido ao desarmamento interestatal, ou
ao Estado em relação aos seus nacionais, no sentido do desarmamento
intra-estatal como medida de segurança interna, quer produzam ou não
efeitos extraterritoriais. Neste estudo importa-nos tão-somente o desar-
mamento convencionado entre Estados, importa-nos o desarmamento
como gênero, que se exprime em diversas espécies a exemplo de ativida-
des de controle de armas, especialmente de sua transferência, de proibi-
ção de colocação de armas em espaços internacionais, de limitação, re-
dução ou proibição de seu desenvolvimento, proibição de emprego, fa-
bricação, estoque ou tráfico de armas convencionais, da fabricação e
emprego de Armas de Destruição em Massa (ADM), do controle sobre
armas leves, munições e explosivos. 

Em relação à sua abrangência, podemos ter um desarmamento
geral ou limitado, considerando o envolvimento de todos ou parte dos
Estados da comunidade internacional. Pode-se ainda dizer, ao se confe-
rir sentido de territorialidade à abrangência, existirem tratados globais
e regionais, de acordo com sua vocação universal ou limitada de regu-
lação das armas, respectivamente.

O desarmamento também pode ser, quanto ao seu objeto,
completo ou parcial em relação ao universo de armas existentes. O
desarmamento completo visa todas as categorias de armas – ADM e
armas convencionais – ao passo que o desarmamento parcial é seletivo,
recaindo apenas sobre uma categoria, ou sobre uma determinada classe
de armas, sejam elas estratégicas ou táticas. Na verdade, o desarmamento
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geral e completo é um objetivo de inspiração kantiana do sistema de
Estados, perseguido por meio de tratados parciais que cuidam, cada um
de forma especial, de uma categoria ou de classe de armas distintas.

A respeito desses tratados, e das demais fontes formais de
Direito Internacional que permitem a identificação do Direito Interna-
cional do Desarmamento, esta obra tem como objetivo a definição da
estrutura formal do desarmamento dentro de seu ramo especializado em
relação ao sistema de segurança coletiva da ONU, o que significa deixar
de lado particularidades em relação às unidades de estudo (como o
estudo aprofundado dos tratados, por exemplo), para se analisar a
relação jurídica do desarmamento com o sistema de segurança coletiva
como um todo.

Ao se referir a tratados, este estudo também fará referência a
“regimes”. Um regime consiste numa moldura de regras ou expectativas
estabelecidas num acordo formal ou informal, que os Estados criam
para regular suas relações numa determinada matéria na ausência de
uma autoridade superior, como uma organização internacional. Um
regime se estabelece diante dos altos custos para consecução de objeti-
vos isoladamente, ou porque os Estados percebem vantagens na coope-
ração sobre interesses comuns, reduzindo em ambas as situações seus
custos operacionais. Diferentemente do que ocorre em organizações
internacionais, um regime não é um sistema decisório, muito embora
possa fomentar fóruns formais ou informais de negociação, mas tem
como principal objetivo atender aos interesses concretos e primários de
segurança interna de seus membros. Em matéria de Desarmamento, há
regimes de não-proliferação e regimes de controle de armas, alguns
vinculantes, outros não. Do mesmo modo, há regimes multilaterais,
regionais e nacionais. 

O melhor exemplo de regime de não-proliferação multilateral
vinculante é o regime estabelecido pelo TNP (1968); como regime de
controle de armas, multilateral mas não-vinculante, tem-se o MCTR
(Missile Control Technology Regime). Como regime regional, o Tratado
de Tlatelolco (1967) que criou a Zona Livre de Armas Nucleares na
América Latina e Caribe; como regime nacional, tem-se o exemplo da
Lei no 10.300, de 31/10/2001, publicada no Diário Oficial da União de
01/11/2001, que proíbe o emprego, o desenvolvimento, a fabricação, a
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comercialização, a importação, a exportação, a aquisição, a estocagem,
a retenção ou a transferência, direta ou indiretamente, de minas terres-
tres antipessoal em território nacional. O Brasil faz parte de todas estas
iniciativas.

Ainda sobre o conceito de desarmamento, outro esclarecimento
que merece ser feito desde já é a distinção entre “desarmamento” e “contro-
le de armas”, dois termos que se alternarão ao longo deste livro, com
considerações mais aprofundadas no Capítulo IX. Controle de armas nada
mais é que espécie do gênero desarmamento, conforme destacamos na
definição do conteúdo do desarmamento. As atividades de controle de
armas pautam-se por tratados multilaterais, bilaterais e por iniciativas
informais não-vinculantes entre Estados para controlar, por exemplo, a
transferência de tecnologias, de know how de produção de sistemas de
armas de alta tecnologia, de determinadas armas convencionais ou
mesmo para frear a militarização de determinada região.

Por falar em militarização, ao cuidarmos da proibição de colo-
cação de armas em espaços internacionais, ou da obrigação de sua
utilização apenas para fins pacíficos, como é o caso da Lua e demais
corpos celestes, dos fundos oceânicos e da Antártica, trataremos de
“desmilitarização” e de “não-militarização”, que também merecem um
breve esclarecimento nestas notas intodutórias, especialmente na sua
relação com o desarmamento. 

Assim como o controle de armas, a “desmilitarização” e a “não-
militarização” também podem ser entendidas como espécies de desarma-
mento. A “desmilitarização” é uma medida de contenção de hostilidades
imposta por uma autoridade internacional, dirigida a uma zona determi-
nada de um ou mais territórios, com o objetivo de criar uma área livre de
efetivos militares e paramilitares e, por conseqüência, de armamentos.
Assim, uma área desmilitarizada é aquela na qual todos os combatentes,
armas, equipamentos militares e instalações militares são excluídos e a
partir das quais nenhum ato militar ou atividade civil de apoio ou rela-
cionado a ela podem ser conduzidas. Dois exemplos recentes são a zona
desmilitarizada imposta ao Iraque em 1991, junto a fronteira deste país
com o Kuaite, e a zona desmilitarizada coreana, criada em 1953 no curso
da guerra da Coréia.
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Já as áreas “não-militarizadas” devem ser entendidas como
áreas colocadas a salvo do estacionamento de combatentes, armas,
equipamentos e instalações militares por força de tratado, a exemplo do
que foi estabelecido sobre a Antártica, em 1959, pelo Tratado Antártico.

Finalmente, o subtítulo – o Estado, a ONU e a Paz – relaciona
os esforços de desarmamento dos Estados para construção da paz com
o sistema de segurança coletiva da ONU. Veremos que a ONU não é
apenas um “local de execução”, nem um “local de necessário nascimen-
to” ou “de negociações” em torno do desarmamento, mas principalmente
um centro de legitimação política do produto dos diversos esforços de
desarmamento representados especialmente pelos tratados, que são
apresentados à Organização, em especial à Assembléia Geral, para um
reconhecimento sem efeito jurídico erga omnes, uma aprovação em
sentido amplo. 

Assim, a ONU, ressalte-se desde já, não é necessariamente o
nascedouro de tratados de desarmamento, globais ou regionais. Como
órgão criado para a promoção da paz mundial, a ONU tem falhado no
exercício desta vocação, formalmente sediada na Comissão de Desar-
mamento desde a década de 50. No entanto, seu sistema de segurança
coletiva, representado por seus três principais órgãos – Assembléia Geral,
Conselho de Segurança e Secretariado Geral – e uma série de grupos,
comitês e comissões especiais de altos-estudos, garantem um importante
apoio institucional para o desenvolvimento das negociações em torno do
desarmamento, como é o caso da Conferência sobre Desarmamento, que
tem orçamento vinculado a ONU, reúne-se em instalações da ONU em
Genebra, mas não está formalmente vinculada à Organização.

A emergência de um Direito Internacional do Desarmamento e
o estudo da relação do desarmamento com o sistema de segurança coleti-
va da ONU, numa orientação histórica e sistemática, foi pensado neste li-
vro em cinco partes, relacionadas entre si pelo fio condutor do “Estado”.

Assim, a Parte I, denominada “O Estado e a Paz”, procura
estabelecer em três Capítulos uma orientação histórica e política do
estudo sobre três situações distintas do Estado em relação à paz, aos
armamentos e ao desarmamento, nesta ordem. O Capítulo I, sob o título
“O Estado de Paz”, trata dos elementos conceituais e históricos sobre
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a construção de Estados de promoção de uma situação de paz perene.
A determinação do conteúdo da paz, o equilíbrio de poder entre Estados
e as diversas percepções sobre a paz dos indivíduos, da sociedade e
do Estado e a participação histórica dos Estados nestes esforços serão
objeto de consideração neste Capítulo inicial. O Capítulo II trata do
“Estado armado”, analisando a tendência dos Estados em se manterem
armados e as justificativas da corrida armamentista que se apresenta
historicamente numa curva continuamente crescente. Finalmente, o Ca-
pítulo III tem como objetivo apresentar um cenário ideal (e possível)
de desarmamento pela ótica do que se pretende identificar como “Estado
desarmado”, ou um Estado de “mínimo para defesa”. Este Capítulo
encerra o estudo das relações históricas entre Estados e estabelece o
cenário político e jurídico de desenvolvimento das Partes seguintes,
apresentando pela primeira vez, ainda de maneira exemplificativa, os
tratados globais e regionais de desarmamento que virão a fazer parte
do se denominará Direito Internacional do Desarmamento, bem como
uma breve síntese dos acordos estabelecidos a partir de técnicas informais
e representados por acordos não-vinculantes, mas nem por isso menos
efetivos, como o Comitê Zaanger (1971) e Acordos de Wassenaar (1996).

A Parte II e seus cinco Capítulos cuidam da identificação e
estudo dos fundamentos e das fontes de Direito Internacional do Desar-
mamento. O Capítulo IV estabelece a moldura jurídica para estudo das
fontes de Direito Internacional do Desarmamento ao considerar a natu-
reza dos “Sistemas”, desde os sistemas de Direito interno e internacio-
nal, o sistema de Direito Internacional, o sistema da ONU e seu sistema
de segurança coletiva. No Capítulo V considera-se o estudo dos funda-
mentos e fontes de Direito Internacional do Desarmamento, seu conteú-
do e as funções da hard law e da soft law. Nos Capítulos seguintes é feito
um estudo pormenorizado de cada fonte: tratados, costume e princípios
gerais de direito (VI), jurisprudência e doutrina (VII) e aos atos unilate-
rais dos Estados (VIII), este uma das fontes de destaque em função de
sua leitura jurídica especial para o desarmamento, bem como de sua
estreita relação com as chamadas “medidas de construção de confiança”
do inglês, confidence building measures, ou CBM como referiremos a
elas mais abreviadamente.
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A Parte III, ao lado da Parte IV, representa o núcleo técnico e
prático do estudo do desarmamento no sistema de segurança coletiva da
ONU. A Parte III trata dos “mecanismos de negociação e apoio ao
desarmamento”, que tem início com um Capítulo de “Conceitos Bási-
cos” (IX) para apresentar um pouco mais a tecnicalidade sobre as
categorias e classes de armas, o processo de construção de confiança e
o controle de armas, já mencionados anteriormente nesta Introdução. O
Capítulo X apresenta os mecanismos oferecidos pela ONU em apoio ao
desarmamento, sediados em seus três principais órgãos – Assembléia
Geral, Conselho de Segurança e Secretariado Geral – além do Primeiro
Comitê, da Comissão de Desarmamento, do Departamento de Assuntos
de Desarmamento e de outras organizações e agências da ONU, como a
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e outras organiza-
ções de tratados e regionais. O Capítulo XI é dedicado exclusivamente
à Conferência sobre Desarmamento, como se disse o principal fórum de
negociação multilateral sobre desarmamento, muito embora não esteja
vinculado diretamente à ONU, mas dela utilize pessoal, orçamento e as
instalações da ONU em Genebra (Palais des Nations).

A Parte IV, técnica como a anterior, trata do desarmamento por
meio de tratados e das técnicas de controle estabelecidas nos mesmos
tratados. As técnicas formais de desarmamento são classificadas e apre-
sentadas segundo a abrangência dos tratados, entre tratados globais e
regionais. No Capítulo de abertura desta Parte IV (Capítulo XII), serão
considerados, sucintamente, cada um dos tratados globais de desarma-
mento, divididos em três grandes grupos:

a) convenções relacionadas à proibição do emprego de certas
armas em conflitos armados;

b) convenções relacionadas à exploração, uso e testes de armas
em espaços internacionais; e

c) convenções relacionadas à não-proliferação de armas.

No Capítulo XIII serão considerados os tratados regionais,
especificamente as zonas livres de armas nucleares, seus conceitos e
principais tratados em vigor e desenvolvimento. Vale frisar mais uma
vez que o objetivo desta obra não é analisar em profundidade cada um
dos tratados de desarmamento. O recurso da referência aos tratados
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serve apenas para tomar-lhes elementos e características que justifi-
quem, assim como faremos como os atos unilaterais e com as CBM, a
distinção do desarmamento como fonte de Direito Internacional do
Desarmamento e sua relação com o sistema de segurança coletiva da
ONU, seus mecanismos de negociação e apoio (Parte III) e suas técnicas
(Parte IV).

Ainda em relação aos estudos da Parte IV, seu Capítulo final
(XV) apresenta um estudo das técnicas de desarmamento pós-conflito,
com destaque para a atuação das Nações Unidas tanto por meio do Con-
selho de Segurança, quanto pelo exercício dos mandatos conferidos às
operações de paz. Para ilustrar essas atividades, elegemos cinco ope-
rações para fazer um sucinto relatório das técnicas de desarmamento
empregadas, cinco operações escolhidas entre as mais relevantes, que
representam técnicas distintas nos cinco continentes: El Salvador (Amé-
rica), Camboja (Ásia), Moçambique (África), Srebrenica e Saravejo (Euro-
pa) e Timor Leste (Oceania). O Capítulo encerra-se com um breve his-
tórico e análise do desarmamento produzido por meio de tratados de paz,
que coroa a indispensabilidade de referência, ainda que breve, a uma
importante e histórica técnica de desarmamento pós-conflito, que fecha
o círculo de referências históricas e técnicas abertas desde a Parte I.

Finalmente, a Parte V e seu Capítulo solitário (XVI) tece breves
considerações sobre três questões importantíssimas debatidas na ONU
em conexão multidisciplinar com o desarmamento que, dada a sua
relevância, mereceram um Capítulo à parte neste livro que as analisas-
sem sucintamente, evitando o pecado imperdoável da omissão. As
questões consideram os efeitos do desarmamento sobre:

a) o desenvolvimento;

b) mulheres e crianças; e

c) tráfico internacional de armas leves e pequenas.

Todas essas questões, ainda que debatidas no mesmo fórum do
desarmamento, têm um foco intra-estatal de implementação, mas seus
efeitos se produzem, inegavelmente, na esfera de relação entre Estados,
sobre a paz e a segurança internacionais, o que justifica, mais uma vez,
sua inserção entre as linhas finais desta obra. Esses são os nossos
desafios.
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O Estado é o centro das relações internacionais e principal
sujeito de Direito Internacional. Se existe a possibilidade de uma paz
perene, sem armas e sem agressões, essa paz deve ser concertada entre
Estados.
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1. O Estado

 

O Estado está em constante crise de objetivos. A afirmação não
é originalmente nossa, nem reflete novidade na literatura da Ciência
Política ou do Direito especializadas nos estudos das funções e papéis
do Estado. Num contexto realista, poder-se-ia arriscar dizer que o
Estado está em constante transformação histórica, política e jurídica,
orientado por estratégias que são determinadas tanto por objetivos de
projeção interna, quanto além-fronteiras. Neste estudo, dizer-se que o
Estado está em crise, significa dizer que está em constante transforma-
ção para atendimento de seus objetivos.
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A alteração dos interesses leva às crises dos modelos de Estado fundadas nas relações de
união ou rompimento entre as esferas do Estado e da sociedade. O 

 

Welfare State

 

, ou Estado de Bem-
Estar ou assistencial, resultado da “estatização da sociedade” ou da “socialização do Estado”, foi
rompido pela incompatibilidade entre as “

 

duas funções do Estado assistencial: o fortalecimento do
consenso social, da lealdade para com o sistema das grandes organizações de massa, e o apoio à
acumulação capitalista com o emprego anticonjuntural da despesa pública
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. 5. ed. Brasília: Ed. da UnB, 2000. p. 418 e 419). Outro exemplo é a crise do
Estado Contemporâneo que cede espaço ao Estado Mercado, a partir das “

 

mudanças ocorridas na
estrutura material e na estrutura social do sistema jurídico, que impuseram mudanças em nível
formal e político ao Estado

 

”. A estrutura material do direito importa na “

 

liberdade de concorrência,
no mercado, reconhecida como comércio aos sujeitos da propriedade

 

”; já a estrutura social do
sistema jurídico lida “

 

com a questão social e as políticas reformistas de integração da classe
trabalhadora

 

”. (GOZZI, Gustavo. 

 

Estado Contemporâneo

 

. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI,
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. 

 

Op. cit.

 

, p. 401). O Estado Mercado surge, na visão de Philip
Bobbitt, a partir da determinação de novos objetivos: a) a maximização das oportunidades de seu
povo; b) a privatização da atividade estatal (Estado mínimo) e; c) a redução da influência do voto
sobre o governo nas decisões de Estado, tornando-as mais sensíveis às demandas do mercado
(BOBBITT, Philip. 

 

A Guerra e a Paz na História Moderna

 

: o impacto dos grandes conflitos e da
política na formação das nações. Rio de Janeiro: Campus, 2003. Prólogo, s. n

 

o

 

). Na verdade, não há
uma forma única em vigor que expresse, também de forma uníssona, os objetivos de todos os
Estados, como preponderantemente voltados ao assistencialismo, ou às questões estritamente jurí-
dicas e políticas de Estado, como a segurança interna e externa, ou aos movimentos de mercado, daí
afirmarmos que o Estado (os Estados) está em constante transformação, ou numa crise de objetivos.
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O Estado é o centro das relações internacionais. Apesar das
“novas” ameaças, chamadas de 

 

new issues

 

 pela doutrina e nos fóruns
internacionais, caracterizadas pela ameaça à paz e segurança inter-
nacionais por atores não-estatais, nomeadamente o terrorismo,

 

2

 

 o Esta-
do está no centro não somente das questões de segurança, como também
daquelas relativas à “

 

cooperação para solução dos problemas interna-
cionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais

 

”.

 

3

 

 Além disso, o Estado é o principal ator das relações
internacionais e sujeito de Direito Internacional, o principal promotor e,
ao mesmo tempo, violador de direitos humanos e das liberdades funda-
mentais, além de ser o principal ator das relações econômicas em
sentido amplo. Em suma, cabe ao Estado a elaboração e implementação
de macropolíticas internas e externas, além do estabelecimento da
moldura jurídica que deve nortear os indivíduos, e o próprio Estado, na
realização de seus objetivos.

Os objetivos do Estado são determinados pelas demandas inter-
nas e pela projeção destas na esfera internacional, numa relação sistêmica.

 

4

 

2

 

As “novas ameaças” são assim referidas por Philip Bobbitt (

 

Op. cit.

 

, Prólogo, s. n

 

o

 

) e por
John Ikenberry (IKENBERRY, G. John. A ambição imperial. 

 

Política Externa

 

, São Paulo,
v. 11, n. 3, p. 33-36, dez./fev. 2002-2003), por exemplo, ambos referindo-se à “

 

The National
Security Strategy of the United States of America

 

”, de setembro de 2002, conhecida como
Doutrina Bush, da guerra de prevenção contra a ameaça do terrorismo.

 

3

 

Artigo 1 (3) da Carta da ONU (RANGEL, Vicente Marotta. 

 

Direito e Relações Interna-
cionais

 

. 7. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 37).

 

4

 

Kenneth H. Waltz analisa os sistemas, interno e internacional, a partir da análise da
estrutura política e de suas unidades de interação (WALTZ, Kenneth H. 

 

Teoria das Relações
Internacionais

 

. Lisboa: Gradiva, 2002. p. 114). Neste estudo, contudo, não é nosso objetivo
analisar com profundidade, como fez Waltz, a estrutura política interna para poder compreender,
como diz o autor, a “

 

opaca estrutura político-internacional

 

” (p. 116). A proposta sistêmica de
Waltz permite distinguir entre a ordem interna e a internacional para além da proposta tradicional
de distinção de relações verticais (interna) e horizontais (internacional), como Richard A. Falk
(

 

International jurisdiction: horizontal and vertical conceptions of legal order

 

, 

 

in

 

 Temple Law
Quaterly, 1959, vol. 32, p. 295), que apresenta em artigo um debate sobre o conceito horizontal e
vertical da ordem legal internacional. No entender de Falk, a ordem internacional é essencialmente
horizontal, de coordenação entre Estados, diferentemente da ordem interna, onde prevalece a
hierarquia entre instituições, com o poder verticalizado e centralizado na figura do Estado. Na
esfera interna, a estrutura política adotada pelo Estado determina o sucesso na consecução de seus
objetivos; já na esfera internacional, a noção de estrutura como parte de um sistema ordenado
desafia a própria natureza anárquica do chamado sistema internacional (p. 126). Mas se existe um
sistema internacional (e defenderemos mais adiante neste estudo sua existência), é de se concordar
existir uma estrutura internacional que Waltz define “

 

em termos de unidades políticas primárias
de uma dada era, sejam elas Cidades-Estado, impérios, ou nações. As estruturas emergem da
coexistência dos Estados. Nenhum Estado tenciona participar na formação de uma estrutura pela
qual, ele e os outros, são constrangidos. Os sistemas políticos internacionais, como os mercados
econômicos, são originalmente individualistas, gerados espontaneamente e involuntários

 

”
(p. 129). Assim, as organizações internacionais, ou mesmo os tratados formais são partes desta
estrutura criada para coexistência e, como exemplo do campo do desarmamento, permeada por
cláusulas, especialmente as de retirada, que reduzem os riscos de constrangimento indesejado.


