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ABSTRACT

Some considerations related to the Tlatelolco Treaty

are focused and so are the role and the position of Brazil

in view of the Treaty. Short historical remarks are presen

ted in order to show the commitments of Brazil with the

Treaty. Finally, considerations concerned with the validity

of the Treaty as the legal instrument to contribute to the

security and peace in the World. x':•-•• '-^Z

RESUMO

Algumas considerações sobre o Tratado de Tlatelolco são

focalizadas e também o papel e a posição do Brasil ã vista

do Tratado. Breve noticia histórica é apresentada para mos-

trar os compromissos do Brasil com o Tratado. Finalmente ,

considerações concernentes ao valor do Tratado como instru-

mento jurídico a contribuir para a segurança e paz mundiais.
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A decisão de apresentar algumas considerações sobre a

posição do Brasil no Tratado de Tlatelolco, além de se cons

tituir matéria de extrema relevância, pelas suas caracterís

ticas peculiares e o alcance de seus objetivos, há uma es;

pecial oportunidade de estar na direção deste Congresso, o

Prof. Carlos Alberto Dunshee de Abranches, que tem dedica-

do grande parte de suas cogitações ã matéria.

O Tratado de Tlatelolco, assinado em 1967, criou pela

primeira vez na História, as chamadas zonas livres de ar-

mas nucleares nas quais todas as armas nucleares deverão

ser proibidas, banida a disseminação de tais armas pelas

potências nucleares e a sua aquisição pelos países que ain

da não as possuam.

Este trabalho pretende fazer algumas considerações so

bre o Tratado, dentro do ponto de vista jurídico, atenden-

do ao escopo deste Congresso, promovido pelo Centro da Paz

Mundial através do Direito.

* Eite. tKa.ha.Vn.Q não nxpiimz quo. ç ponto de. v-íita pe.ò&oa.Z
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2. BREVE HISTÓRICO

O processo de elaboração do Tratado para Proscrição

de Armas Nucleares na América Latina, também conhecido co

mo Tratado de Tlatelolco, apresenta uma característica in-

teressante no Direito Internacional porque é o primeiro £

xemplo de criação de uma área militarmente desnuclearizada,

em uma região altamente populada, sendo este ato resultan-

te da vontade conjunta dos Estados que compõem a América

Latina.

A primeira idéia de criar-se uma área livre de armas

nucleares surgiu, baseada na idéia de desnuclearização da

Europa Central, em 1958.

A crise cubana de outubro de 1962, precipitada pela

tentativa de transferência de mísseis nucleares soviéticos

para Cuba, colocou os países da América Latina em alerta ,

pelo fato de que suas áreas pudessem vir a ser envolvidas

em planos estratégicos. Foram formulados planos a fim de

prevenir a repetição da crise em outro país, como também

impedir a possibilidade de uma corrida armamentista nos

países desta área.

Em 29 de abril de 1963, a Declaração conjunta dos

Presidentes do Brasil, Chile, Bolívia, Equador e México sa

lientou a importância de ser negociado um acordo multilate

ral onde todos os países da América Latina deveriam se com

prometer a "não construir, estocar ou testar armas nuclea-

res ou artifícios de lançamento de armas nucleares" (3) No

mesmo ano, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou Re
(4) ~

solução dando seu apoio a iniciativa.

Entre 23 e 27 de novembro de 1964, reuniu-se na cida

de do México, a Reunião Preliminar sobre a Desnuclearizaçao

da América Latina, na qual foi criada uma Comissão Prepara

tória para Desnuclearizaçao da Amér,ica Latina - COPREDAL ,

para preparar um projeto de tratado multilateral.

Na segunda reunião, a COPREDAL criou um Grupo de Tra

balho com representantes de vários países sulamericanos ,

entre os quais, o Brasil..
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Foi apresentado um projeto de tratado, que após ana-

lisado, foi considerado exorbitante, pois o texto corres-

pondia a uma abdicação, sem quaisquer condições, que trou

xessem vantagens aos países da América Latina,e ainda mais,

era um texto dé tratado que ultrapassava das atribuições

dadas ao Grupo de Trabalho, não tendo sido este projeto a.

poiado pelos representantes do Brasil, no referido grupo.

O princípio que foi estabelecido, resultante da aná

lise desse projeto, ê que seria necessário tomar todas as

precauções cabíveis que garantissem a segurança de que as

potências nucleares também deveriam assumir compromissos

com o Tratado, na forma de protocolos adicionais por elas

assumidas.

Na 3- Reunião da COPREDAL, o Brasil apresentou um

texto que foi considerado como o único a ser discutido,sen

ão quaisquer outros textos considerados como emendas a se_

rem debatidas no momento oportuno. O texto brasileiro foi

apoiado imediatamente pela Colombia, como um texto conjun-

to dos dois países. Em alguns artigos não se poude concili^

ar os pontos de vistas de países que seguiram a posição do

México e os daqueles que apoiavam a posição do Brasil.

Na 4- Reunião da COPREDAL,cerca de 14 países (Boll -

via, Chile, Colombia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haî

ti, Honduras, México, Panamá, Peru, El Salvador, Uruguai e

Venezuela) firmaram imediatamente o Tratado. Nesta reunião

houve o aumento do número de países observadores, não per-

tencentes ã comunidade latino americana.

Na ocasião, r Delegação Brasileira ao 49 Período de

Sessões da COPREDAL, em 1967, fez declaração de apoio ao

Tratado, justificando, entretanto, os motivos pelos quais

o Brasil não assinava de imediato.

A declaração do Brasil devia-se ao fato de que esta-

va próximo o início de um novo período presidencial e ten

do em vista a importância do documento concluído, o apoio

da delegação do Brasil ao projeto do Tratado deveria ser

interpretado como "ad referendum" do Governo Brasileiro.(5)
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Nesta reunião da COPREDAL houve a proposta pelo Bra-

sil para a mudança de denominação do Tratado que passou a

ser "Tratado de Proscrição de Armas Nucleares na América

Latina" em lugar de "Tratado de Desnuclearizaçáo da Améri-

ca Latina".

3. ANALISE JURÍDICA DO TRATADO

O Tratado de Tlatelolco é um instrumento multilate-

ral, constituído por três partes: O Tratado propriamente

dito e dois Protocolos Adicionais. Tais Protocolos existem

por dizerem respeito a outras partes contratantes que não

as do corpo do Tratado.

O Protocolo I destina-se aos Estados Continentais ou

extracontinentais, que tenham de fato e de direito, respon

sabilidade internacional sobre territórios situados na ã

rea de aplicações do Tratado.

O Protocolo II ê um instrumento em que os Estados pqs

suidores de armas nucleares garantem aos Estados partes do

Tratado não contribuir, de nenhuma forma, para a execução

de atos que possam violar os termos do Tratado como também

não entregar ou ameaçar com emprego de armas nucleares eŝ

ses mesmos Estados.

Países Baixos e Reino Unido assinaram e ratificaram o

Protocolo I e os Estados Unidos assinaram e não ratificaram.

Quanto ao Protocolo II foi assinado e ratificado pe

Ia China, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, e£

tando, portanto, obrigados a respeitar a área livre de ar

mas nucleares e a não usar ou ameaçar armas nucleares con

tra a região latino americana.

A propósito da posição americana em não ratificar o

Protocolo I, o Secretário Geral da OPANAL - endereçou nota

ao Departamento de Estado Americano, em fevereiro de 1980,
(8)nos seguintes termos:

"A demora dos Estados Un-idos em ratificar o Protoco-
lo Adicional I quase três anos após sua assinatura ,
preocupa profundamente as partes da América Latina
no Tratado de Tlatelolco".
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Esta lacuna de ratificação parece demonstrar pouco

interesse na questão"de desnuclearização militar da

América Latina. Tal ação por parte dos Estados Uni-

dos claramente incompatível com as repetidas decla-

rações do Presidente Carter e do Secretário de Eŝ

•tado Vance, do pleno e total suporte ao Tratado de

Tlatelolco afeta negativamente as negociações para

a obtenção de assinaturas e ratificações ' daqueles

que ainda não são partes totais'do Tratado de Tlate

lolco (Cuba, Guiana, Argentina, Brasil e Chile)V

O Brasil continua mais favoravelmente inclinado pâ

ra o Tlatelolco. A posição do Brasil em relação ao Trata

do é baseada na disposições do art. 28 parágrafo II que

é "in verbis":

"Artigo 28":

1. Salvo o previsto no parágrafo 29 deste artigo, o

presente Tratado entrará em vigor entre os Esta-

dos que o tiveram ratificado tão logo tenham sî

do cumpridos os seguintes requisitos:

a) entre ao Governo depositário dps instrumentos

de ratificação do presente Tratado por parte

dos Governos dos Estados mencionados no arti

go 25 existentes na data em que se abra ã a^

sinatura o presente Tratado, e que não sejam

afetados pelo disposto no parágrafo 2»do pró-

prio artigo 25;

b) assinatura e ratificação do Protocolo Adicio-
nal I anexo ao presente Tratado, por parte de
todos os Estados extracontinentais ou conti-
nentais que tenham, "de jure" ou "de facto" ,
responsabilidade internacional sobre territó-
rios situados na área de aplicação do presente
Tratado;

c) assinatura e ratificação do Protocolo Adicio

nal II anexo ao presente Tratado por parte de

todas as potências que possuam armas nuclea -

res;
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d) conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais

sobre a aplicação do Sistema de Salvaguardas da

Agência Internacional de Energia Atômica,em con

formidade com o Artigo 13 do presente Tratado.

2. Será faculdade imprescritível de qualquer Estado

signatário a dispensa, total ou parcial, dos requi

sitos estabelecidos no parágrafo anterior, median-

te declaração que figurará como anexo ao instrumeri

to de ratificação respectivo e que poderá ser for

mulada por ocasião do depósito deste, ou posterior

mente. Para os Estados que façam uso dessa faculda

de, o presente Tratado entrará em vigor com o depô

sito da declaração, ou tão pronto tenham sido cum

pridos os requisitos cuja dispensa não haja sido

expressamente declarada.

O Brasil, embora tenha assinado e ratificado o Trata-

do, não dispensou o cumprimento do artigo 28 parágrafo 19.

Não ê parte do Tratado e por conseguinte para ele o Tratado

não se encontra em vigor até que sejam satisfeitos os requi^

sitos do enunciado artigo 28 parágrafo 19.

Entretanto o Governo Brasileiro tem por sucessivos o

casiões manifestado que não fará qualquer ação contrária aos

objetivos do Tratado.*10*

Consoante expresso em documento oficial, o Governo Bra
~ (11)sileiro assim coloca sua posição.

"0 Brasil é parte, porém, de um Tratado regional, que

não só proíbe a fabricação ou posse de armas nuclea -

res, mas também veda que se aceite o armazenamento e

colocação em território de pais signatário, de armas

pertencentes a países nuclearmente armados. O Tratado

para a Proscrição das Armas Nucleares na América Lati

na (Tratado de Tlatelolco que antecedeu ao próprio

TNP, contêm em seu Protocolo Adicional n9 I obrigação,

para as potências continentais ou extracontinentais

que tenham, "de jure ou de facto", responsabilidade in

ternacional sobre territórios situados na área de sua

aplicação, de proscrever armas nucleares nesses ter-

ritórios.
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O Tratado de Tlatelolco contêm, ademais, em seu Proto

colo Adicional n? II, compromisso para as potências

nucleares de não empregar armas nucleares nos países

da América Latina, nem ameaçar esses países com o seu

emprego. A plena vigência do Tratado de Tlatelolco de

pdende, no momento, da aceitação dessas obrigações por

parte daquelas potências. O Brasil, que assinou o Tr£

tado, tem, de acordo com as normas do Direito Interna

cional, compromisso de não praticar atos que frustem

os objetivos do Tratado, ao qual corresponde a garan-

tia de que os demais signatários procederão da mesma

forma."

Na forma como foi concebido, o Tratado de Tlatelolco

pretende ser um instrumento de equílibrio entre as partes ,

de direitos e deveres, proscrevendo a proliferação de armas

nucleares não só horizontalmente mas principalmente no sen-

tido vertical, o que não ocorre com o Tratado de Não Proli-

feração de Armas Nucleares (TNP).

"A Zona Latino Americana é um solitário exemplo de um

acordo viável de Zona livre de armas nucleares", como
Í12Í

enfatiza J. Redick. y '

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vemos pelo relatar dos fatos o Brasil,não só porseu

governo mas por seus cidadãos, considera muito importante a

obra de Tlatelolco.

Seu envolvimento com o Tratado remonta âs suasorigens

ao compor o núcleo inicial de países que decidiram proibir

a produção de armas nucleares na América Latina.

A criação de zonas desnuclearizadas é um passo impor

tantlssimo no conjunto de medidas necessárias para alcançar

se o objetivo central e prioritário do desarmamento geral

e completo: o desarmamento nuclear. Entretanto o processo

não pode ser dissociado das condições gerais da paz e segu-

rança.
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Conforme consta nas declarações do Observador Brasi-

leiro ã Sessão Ordinária da OPANAL, em Quito, abril de 1979.

"O estabelecimento de uma zona ãesnuclearizada pres-

supõe, por parte dos países signatários do tratado

que a criou, engajamento concreto para o banimento

das armas nucleares e pede o corolário indispensável

das obrigações a serem assumido pelos países militar

mente nuclearizados com relação â zona em causa.

Ao assinar e ratificar o Tratado de Tlatelolco, o

Brasil, juntamente com os países signatários,assumiu,

de acordo com as normas de Direito Internacional, o

compromisso de abster-se de atos que frustem os obj£

tivos do Tratado".

e contiua mais adiante,

"Nossa posição, baseada em uma profunda vontade poli

tica de que a segurança de nossa área geográfica en

contre sua plena expressão em disposições inequívocas

tanto por parte dos países de região quanto por parte

dos países militarmente nucleares, contribuiu, ao ver

do Governo brasileiro, para emprestar ao Tratado de

Tlatelolco toda a credibilidade e realismo junto aos

países sobre os quais recai a responsabilidade maior

da ameaça do uso de armas nucleares".

Todo o contexto da referida e repetida declaração es

tá dirigido para a convicção de que o Tratado de TlatelojL

co é um adequado instrumento jurídico em favor da seguran

ça e paz mundiais. Todavia para tal há de ser cumprido em

todas as suas cláusulas por todos, e portanto a pertinên-

cia e oportunidade da posição brasileira.

Apesar das recomendações feitas pelas Nações Unidas,

no sentido de serem criadas outras zonas livres de armas

nucleares verificamos que a área abrangida pelo Tratado

de Tlatelolco tem sido um exemplo singular de intenção dos

Estados e dos povos de uma Zona livre de armas nucleares,

sem que todavia deixem de utilizar a energia nuclear em

seus fins pacíficos.
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