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RESUMO 

A globalização e a crise da soberania intensificaram as críticas sobre a natureza do 

direito internacional, como a lei do Estado do ponto de vista sociológico, funcional e 

ético. Essas críticas têm frequentemente procurado projetar um valor material ou uma 

concepção de justiça social fora do Estado, normatizada pelo direito internacional. 

Os modelos democráticos de sociedade estão em crise, o que se manifesta nas 

discussões relativas à representatividade de participação e de legitimidade dos atores 

políticos envolvidos nas decisões que atingem o futuro da humanidade. A polêmica 

sobre governança, ainda que abrigue um expressivo teor ideológico, abre as discussões 

sobre o espaço público nos âmbitos local e mundial. Constituem-se aí novas formas de 

subordinações e solidariedades cidadãs ante a necessidade de integrá-las na difícil 

equação da democracia em nível mundial. O objetivo desse artigo é apontar a falta de 

organização atual da sociedade civil global, das instituições internacionais e do próprio 

direito internacional para exercer pressão, especificamente com relação ao regime de 

não proliferação nuclear a partir do aumento da instabilidade na península Coreana. O 

estudo realizado é de natureza qualitativa descritiva, desenvolvido por meio de 

consultas documentais e bibliográficas, percorrendo as mais importantes fontes 

extraídas das principais instituições internacionais envolvidas. Conclui-se que os 

movimentos da sociedade civil global, as instituições internacionais e o direito 

internacional não tem sido efetivos para exercer pressão frente os Estados na defesa da 

não proliferação nuclear. O mundo fragmentado de hoje apresenta mais dificuldades na 

indispensável tarefa de harmonizar os interesses de uma comunidade global.  

 

Palavras-chave: Governança Global, Sociedade Global, Regimes, Não Proliferação 

Nuclear 

 

INTERNATIONAL INSTITUTIONS VERSUS NATIONAL STATES: THE 

INTERNATIONAL SOCIETY AND ITS COMMON PROBLEMS WITHIN 

THE FRAMEWORK OF GLOBAL GOVERNANCE. 

 

ABSTRACT 

Globalization and the crisis of sovereignty have intensified criticism of the nature of 

international law, such as the law of the state from a sociological, functional and ethical 

point of view. These criticisms have often sought to project a material value or an idea 

of social justice outside the State, as regulated by international law. Societies suffer 

from a crisis of their democratic models, mainly discussions about the 
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representativeness of participation and legitimacy of the political actors involved in the 

decisions that affect the future of humanity. The discussions on governance, although 

it carries a great load of ideological discourses, opens the discussions on the public 

space in the local and world scopes. New forms of citizen subordination and solidarity 

are constituted in view of the need to integrate them into the difficult equation of 

democracy at the global level. The aim of this article is to point out the current lack of 

organization of global civil society, international institutions and international law itself 

to exert particular pressure on the nuclear non-proliferation regime from the increased 

instability in the Korean peninsula. The study was qualitative descriptive, developed 

through documentary and bibliographical consultations, traversing the most important 

sources extracted from the main international institutions involved. It is concluded that 

the movements of global civil society, international institutions and international law 

have not been effective in exerting pressure on States to defend nuclear non-

proliferation. The fragmented world of today presents more difficulties before the 

harmony of interests of a global community. 
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1 - INTRODUCÃO 

A sociedade internacional enfrenta inúmeros problemas comuns no âmbito 

mundial. Orientações normativas voltadas ao meio ambiente, clima, controle de 

armamentos nucleares, comércio internacional, dentre outros, não podem mais ser 

tratados como simples questões de interesse de Estados soberanos tomados 

isoladamente. O planeta em que vivemos exige uma urgente preocupação da 

humanidade alicerçada no sentimento cosmopolita de cidadania, no quadro de uma 

ordem jurídica mundial onde todo  ser humano possui direitos e obrigações em virtude 

da sobrevivência da própria humanidade.3 

A proliferação de instituições internacionais durante o último século marcou a 

transformação da velha ordem internacional numa nova ordem mundial, centrada no 

sistema das Nações Unidas. Contudo, as fontes fundamentais da ordem internacional -   

guerra, balança de poder, o papel das grandes potências, direito internacional e a 

diplomacia tradicional - continuaram a ter um peso importante.  

Se por um lado entramos em uma nova ordem, assentada sobretudo no papel 

das Nações Unidas e do multilateralismo, por outro, vigoram ainda as principais 

premissas do realismo, somadas à questão da fragmentação que vive a sociedade 

internacional mesmo no quadro de progressiva consolidação das Nações Unidas. 

                                                        
3 A teoria política kantiana desenvolve o termo cosmopolita, que ganha o novo significado de cidadão 

do mundo. O cosmopolitismo kantiano introduz o elemento legal na doutrina cosmopolitia e produz, 

como efeito, a insercão no direito internacional de elementos normativos de justiça global. 

(SALDANHA, 2018) 
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Embora estejam bem presentes os princípios que tendem a valorizar a paz e a segurança 

(a pauta tradicional), a agenda das Nações Unidas abrange muitas outras áreas de 

preocupação. (MULDOON, 2007) 

Uma das maiores consequências dessas mudanças foi o aumento da importância 

do multilateralismo no marco do processo de globalização, presente em especial no 

pós-guerra fria. O mundo ficou menor, os transportes e as telecomunicações, em 

especial, vieram a imprimir uma dinâmica mais global às relações, não apenas estatais, 

mas também organizacionais e pessoais, como se evidencia, por exemplo, no âmbito 

de indivíduos e bens, que começaram a mover-se de nação para nação com uma 

facilidade e velocidade consideráveis (estes mais do que aqueles, advirta-se).  

A globalização e a crise da soberania intensificaram as críticas sobre a natureza 

do direito internacional como lei do Estado dos pontos de vista sociológico, funcional 

e ético. Essas críticas têm frequentemente procurado projetar um valor material ou uma 

ideia de justiça social fora do Estado, defendido pelo direito internacional e também 

pelo cosmopolitismo jurídico. 

O objetivo deste artigo é apontar a desorganização atual da sociedade civil 

global, das instituições internacionais e do próprio direito internacional em influenciar 

nas soluções normativas para situações tais como o regime de não proliferação nuclear 

a partir do aumento da instabilidade na península coreana.  

Nenhuma das orientações normativas - direitos humanos, valores econômicos 

ou ambientais, controle de armamentos, dentre outros, tem sido capazes de estabelecer 

uma posição dominante no globo. O significado desses valores e a solução de eventuais 

conflitos dentre os mesmos é em parte elaborado pelas instituições internacionais. Isto 

quer dizer que essas instituições desfrutam de um grau de autonomia em relação às 

políticas dos Estados, ainda que os mesmos ocupem uma posição de predominância. 

Não proliferação nuclear e outros regimes internacionais fornecem esses exemplos. 

(NARDIN, 1983) 

Essa perspectiva foi reafirmada pelo Tribunal Internacional de Justiça, na 

opinião sobre Armas Nucleares em 1996. Em resposta à pergunta sobre a legalidade da 

ameaça ou do uso de tais armas, o Tribunal concluiu que quaisquer que sejam as 

consequências, não poderia excluir-se a legalidade do seu emprego em uma 

circunstância extrema de autodefesa, quando a própria sobrevivência de um Estado 

estaria em jogo. Objetivos e sobrevivência do Estado continuam a ser os mais altos 

objetivos do sistema internacional. (O’NEILL, 2000) 
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As sociedades sofrem uma crise de seus modelos democráticos; principalmente 

no âmbito das discussões relativas à representatividade de participação e de 

legitimidade dos atores políticos envolvidos. As discussões sobre governança, ainda 

que tragam uma carga grande de conteúdo ideológico (principalmente no relativo à 

mundialização da economia e ao emprego do próprio termo que vem da teoria 

empresarial - governança corporativa)  abre as discussões sobre o espaço público nos 

âmbitos local e mundial. Constituem-se aí novas formas de subordinações e 

solidariedades cidadãs ante a necessária tarefa de integrá-las na difícil equação da 

democracia em nível mundial. (MILANI, SOLINIS, 2002)  

Durante a guerra fria, principalmente ao longo das discussões sobre não 

proliferação nuclear, houve pressão da sociedade civil para a necessidade do controle 

de armamentos. Essa pressão foi exercida principalmente em países como os Estados 

Unidos, a Alemanha, a França, o Japão e os países nórdicos. Estes últimos países 

estavam na fronteira com antigo império soviético e poderiam ser os primeiros a sentir 

os efeitos de uma devastação nuclear. 4 Essas manifestações contribuíram como forma 

de pressão sobre os Estados detentores de armamentos na constituição dos regimes de 

não proliferação controlados por meio das instituições internacionais. 

Se observarmos a literatura sobre governança global, uma das perspectivas que 

mais prevalece ante a importância da sociedade civil global é o interesse em identificar 

os atores que a compõem e o seu papel. Aspectos frequentemente evidenciados nessa 

literatura sobre governança estão relacionados à legitimidade do espaço público em 

constituição; a repartição dos poder entre aqueles que governam e aqueles que são 

governados; aos processos de negociação entre os atores sociais e a descentralização da 

autoridade e das funções ligadas ao ato de governar. (GONCALVES, COSTA, 2011)   

Axelrod explica que a regularidade de comportamentos estatais não 

conflituosos pode ser explicada pela harmonia de interesses. Os comportamentos dos 

Estados envolvidos são mutuamente relevantes pela coordenação, em que o ajuste 

inicial de estratégias é suficiente para levar a uma situação de equilíbrio que interessa 

a todos os envolvidos. Da mesma forma, pela cooperação levada a cabo em situações 

                                                        
4 A sociedade civil global consiste em grupos, indivíduos e instituições que são independentes dos 

Estados e das fronteiras estatais, mas que estão, ao mesmo tempo, preocupados com os assuntos públicos. 

Seria uma espécie de transnacionalização da vida social. Um campo onde as pessoas interagem através 

das fronteiras sem uma identificação com um Estado específico ou com o seu papel de consumidores ou 

de produtores. A sociedade civil pode ser considerada a esfera de relações entre indivíduos, entre grupos, 

entre classes sociais que se desenvolvem à margem das relações de poder que caracterizam as instituições 

estatais. (BOBBIO, 1993)  
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onde as possibilidades de ganhos comuns e de conflito se apresentam de maneira 

concomitante. Embora se possa observar o surgimento espontâneo ou não da 

cooperação, a análise da realidade internacional indica ser comum a institucionalização, 

levada a cabo em diversos campos de ação, mediante a formação do que se conhece por 

regimes internacionais.5 (AXELROD, 1984)  

A sociologia política demonstrou a ausência de uma abordagem pragmática dos 

atores presentes na cena internacional e de seus objetivos. A Sociologia aporta às 

Relações Internacionais e ao Direito Internacional a ideia de que o poder não é o único 

objetivo dos atores e, ainda por cima, que atores não-governamentais são tão 

importantes quanto os Estados nas lógicas de regulação concertada e de regulação pelo 

mercado. É importante se recusar uma abordagem exclusivamente estratégica e 

geopolítica às problemáticas desse século, já que as mesmas não mais respondem 

exclusivamente à lógica dos valores realistas fundados na estratégia, segurança e poder. 

(MILANI, SOLINIS, 2002) 

As falhas das organizações intergovernamentais no aporte de respostas aos 

problemas cotidianos dos cidadãos, bem como o  distanciamento entre os planos globais 

e necessidades locais, desencadeiam a escalada de outras demandas de participação no 

processo político pelo viés não governamental. Essa abertura do 

intergovernamentalismo nos permite conceber governanças híbridas e contornar um 

debate maniqueísta baseado seja nas empresas e no mercado, de um lado, seja no 

fortalecimento do Estado e na renovação das organizações intergovernamentais, do 

outro. Esse debate polarizado tende igualmente a reduzir o econômico ao mercantil, e 

o político ao Estado, sem conceber, por exemplo, a pluralidade nos modos de 

participação na vida política. (MILANI, SOLINIS, 2002) 

Pensar a governança de modo crítico pressupõe assumir que a regulação 

mundial comporta a plena participação de atores não-estatais no processo de tomada de 

decisão. O mundo não é completamente regulado, determinado e ordenado. Octavio 

Ianni salientava que temos dificuldades em reconhecer que o objeto das ciências sociais 

transformou-se quantitativamente e qualitativamente. Os debates explícitos e implícitos 

                                                        
5 A regulação é um conjunto oriundo da teoria dos sistemas, que designa um conjunto de regras explícitas 

e implícitas que guiam o comportamento dos atores presentes na cena política e que mantêm um mínimo 

de ordem e de integração. A teoria da regulação nos ajuda a compreender as relações internacionais e o 

papel do direito, pois ela reflete o conjunto de regras, processos e intervenções que levam a dar uma 

estabilidade a um determinado sistema e também permitindo adaptações às circunstâncias com a 

manutenção  das características principais desse sistema. (RHODHES, 1996)  
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abrangendo as temáticas do indivíduo e da sociedade são com frequência considerados 

em relações, processos e estruturas no nível nacional. As dimensões globais da 

realidade social ainda provocam um desafio epistemológico e político às ciências 

sociais.6  (IANNI, 1996)  

Os atores internacionais buscaram construir formas de controle e regulação dos 

fluxos transnacionais com vistas à redução da incerteza que deles resultaram. Trata-se 

da construção de mecanismos descentralizados de governança que, embora motivados 

pelo adensamento das redes de interdependência transnacionais, revelam-se condições 

de possibilidade do aprofundamento dessas mesmas redes. (ESTEVES, 2003)  

 

2 - A IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS FRENTE 

AOS DESAFIOS DE UMA SOCIEDADE INTERNACIONAL E SEUS 

PROBLEMAS COMUNS - O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL 

INTERNACIONAL 

O reconhecimento da relevância do princípio da prudência não significa ignorar 

o conjunto de instituições e regras que indicam o comportamento prudencial e, 

tampouco, reduzi-las à dinâmica do exercício do poder no cenário internacional. A 

centralidade das instituições internacionais e regras que informam a dinâmica da 

sociedade de Estados e os seus limites no que concerne à previsão de ordem 

internacional. Torna-se indispensável uma reflexão sobre as instituições internacionais 

e sua capacidade de reconciliar a provisão de ordem e as demandas, difusas e, por vezes, 

incomensuráveis, por justiça, dirigidas à sociedade internacional. (ESTEVES, 2003) 7 

O institucionalismo se propôs a corrigir essa grave deficiência do realismo 

estrutural, colocando as instituições como variáveis intervenientes, capazes de explicar 

como atores com preferências diferentes resolvem seus conflitos por meio da 

                                                        
6 O termo governança está fortemente associado a essa concepção de ordenamento da política mundial 

que encontra eco nos documentos de organismos internacionais como o Banco Mundial e passa também 

a ser objeto de debate na academia. O tema governança aparece como desdobramento da discussão em 

torno da cooperação e da percepção de um mundo mais integrado, incorporando, contudo, um elemento 

adicional: o fortalecimento e a difusão de instituições internacionais adquirem um significado político 

mais forte, conotando a necessidade de governo nas Relações Internacionais com base em uma rede de 

organismos, fóruns e regimes articulados a uma lógica global. (ROSENAU, CZEMPIEL, 1992) 
7 Keohane, Nye e Krasner nos anos 80 produziram todo um debate sobre as organizações internacionais 

e a relação dessas ante os regimes internacionais como fenômeno mais amplo da cooperação na anarquia. 

Se procurava explicar porque os Estado soberanos que definiam os seus interesses de forma racional e 

egoísta cooperam na criação de regimes que são os princípios, normas, regras e procedimentos que 

prescrevem comportamentos e geram expectativas futuras. 

(KRASNER, 1982) 
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construção de arranjos cooperativos que podem, inclusive, mudar a ordem de tais 

preferências de modo a superar impasses frequentemente encontrados em um sistema 

anárquico. (NOGUEIRA, 2003, p.26)  

A opinião dos neoliberais coincidia com as posições de correntes homônimas 

das Ciências Sociais ao afirmarem que a internacionalização de processos econômicos 

e políticos, característica de um mundo cada vez mais interdependente ou globalizado 

requer a construção de instituições que transferissem parcela significativa das decisões 

para o âmbito supranacional, ao mesmo tempo em que restringiam a capacidade e a 

liberdade de ação autônoma (ou unilateral) dos policy-makers no interior dos Estados.  

Já Mearsheimer salientava que enquanto houver Estados preocupados com sua 

sobrevivência e dotados de capacidades para fazê-lo, não faz sentido falar em 

governança. O autor fortalece o debate dessa perspectiva salientando que os Estados 

maximizam interesses no curto prazo em função da incerteza. Nesse contexto as 

instituições seriam incapazes de alterar o cálculo dos interesses com base no 

alongamento da sobra do futuro, já que qualquer ganho relativo pode ser transformado 

rapidamente em superioridade militar e colocar em risco a sobrevivência do Estado. 8 

(MEARSHEIMER, 1995) 

Novos enfoques foram trazidos a partir da constatação, em diversos estudos 

empíricos, de novos problemas, tais como conflitos distributivos que poderiam gerar 

impasses no funcionamento dos regimes. Lisa Martin salientou que na medida em que 

os arranjos institucionais produzem efeitos não pretendidos pelos atores, no momento 

de sua criação, a partir de uma dinâmica própria e, por vezes, independente da vontade 

dos participantes, torna-se necessário tratá-los como causas e como efeitos, ou seja, 

tanto como objeto de escolha estratégica dos Estados como influências sobre sua 

conduta. Uma das formas de se evitar dinâmicas indesejáveis após a formatação de um 

regime seria tentar fixar um equilíbrio para preservar a estabilidade, mantendo um 

padrão de cooperação, condicionando estratégias futuras. (MARTIN, 1998)  

No caso específico dos regimes de não proliferação nuclear não se observou 

movimentos mais intensos de pressão da sociedade civil internacional em relação ao 

controle de não proliferação nuclear ante os acontecimentos recentes na Coreia do 

                                                        
8 O contexto internacional favoreceu a perspectiva institucionalista até o 11 de setembro, ao menos até a 

recente mudança na orientação da política externa norte-americana. O fato das instituições refletirem as 

relações de poder entre Estados não significa que elas não tenham influência ou impacto. (NOGUEIRA, 

2003, p.30) 
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Norte. A tensão militar registrada na região asiática não repercutiu no restante da 

sociedade internacional, se comparado aos movimentos pacifistas dos anos 60 e 70, 

quando a sociedade foi às ruas exigindo um mundo mais pacífico e livre dos 

armamentos nucleares. Naquele momento o senso comum registrava uma preocupação 

com o futuro da humanidade. 

Esses movimentos da sociedade civil são fundamentais para a consolidação dos 

regimes de governança global, mais particularmente os regimes de não proliferação 

nuclear, pois contribuem para o fortalecimento de instituições internacionais e do 

próprio direito internacional que regem esses regimes. Os movimentos de pressão da 

sociedade civil internacional demonstraram nos anos 60 e 70 serem capazes de exercer 

pressão nos Estados a partir de interesses da humanidade. 

Se observa no momento o inverso daquilo que Axelrod (1984) salientava como 

regularidade de comportamentos estatais não conflituosos pela harmonia de interesses. 

O mundo fragmentado de hoje traz mais dificuldades ante a conciliação de interesses, 

levando a própria sociedade internacional a praticar menos pressão frente os Estados e 

instituições internacionais. Nesse sentido, as normas internacionais e o próprio direito 

internacional ficam em uma situação de fragilidade, o que examinaremos na seção a 

seguir. 

 

3 - A DIFÍCIL EVOLUÇÃO DOS REGIMES DE NÃO PROLIFERAÇÃO 

NUCLEAR: DA GUERRA FRIA AOS NOSSOS DIAS  

O tema desarmamento/não proliferação nuclear não é novo. Já em 1950 a 

Assembleia Geral das Nações Unidas - ONU por meio da resolução 380 (V) 

reconhecera a necessidade da comunidade internacional reduzir ao mínimo o desvio de 

seus recursos humanos e econômicos para armamentos. A importância desse tema é 

expressa pelas 59 resoluções e duas decisões da Assembleia Geral sobre o assunto, de 

1946 a 198,6 que culminaram com a Conferência Internacional sobre Desarmamento, 

relacionando o mesmo ao desenvolvimento. Em um cenário ainda da Guerra Fria o 

reconhecimento do problema por parte de alguns países, ainda que muitos ficassem 

ausentes, foi um passo fundamental para a comunidade internacional. 

 

Essa macrotendência encontra eco teórico em reflexões como a de Luigi 

Ferrajoli (2004) para quem existem duas maneiras de projetar  a futura integração da 

comunidade internacional, a saber, como governo mundial e como democracia 
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internacional. Estes dois modelos, embora tenham base comum na ideia de superação 

da soberania estatal, são opostos, já que a ideia de governo mundial comporta a 

concentração de decisões de direito internacional numa cúpula não necessariamente 

democrática, enquanto que uma democracia internacional supõe um ordenamento 

baseado no caráter democrático-representativo dos órgãos supra-estatais  e 

principalmente na sua função de garantidores da paz. 

Constata o jurista italiano que a situação atual da comunidade internacional 

assemelha-se ao primeiro modelo, já que evidencia a ideia de um governo mundial 

controlado pelas cinco potências permanentes do Conselho de Segurança, 

principalmente dos Estados Unidos.  Esta situação contraria de forma evidente os 

princípios jurídicos estabelecidos pela Carta da ONU. Portanto, pontua esse autor que 

o objetivo de qualquer movimento pacifista deve ser a transformação desse governo de 

fato mundial numa democracia internacional, modelo já desenhado pela Carta da ONU 

e fundado nos princípios de solidariedade e autogoverno.  

Reivindica ainda Ferrajoli que os dois principais elementos normativos da ONU 

seriam, em primeiro lugar, a proibição da guerra, estabelecido este princípio no 

preâmbulo, nos dois primeiros artigos e no capítulo VII da Carta.  

De fato,  é com a proibição da guerra introduzida pela Carta da ONU que a 

comunidade internacional passa do estado de natureza ao estado civil e se subordina ao 

direito, convertendo-se assim num ordenamento jurídico. Se o direito é por natureza 

um direito de paz, lembra o jurista florentino, direito e guerra são termos contraditórios.  

O segundo elemento é a consagração dos direitos fundamentais das pessoas e 

dos povos como fonte de legitimação não apenas política mas também jurídica dos 

ordenamentos estatais (CADEMARTORI, 2006). Neste aspecto a soberania dos 

estados se encontra limitada não apenas pela proibição da guerra mas pela obrigação 

de tutelar os direitos fundamentais das pessoas, que assim se convertem em sujeitos de 

direito internacional.  

No entanto, lembra Ferrajoli, embora válido e vinculante, o ordenamento 

internacional apresenta ainda um baixo grau de eficácia, o que não basta para decretar 

o seu fracasso. Com efeito, aquilo que ainda lhe falta é um adequado sistema de 

garantias capaz de assegurar a sua efetividade.  Neste sentido, no caminho de uma 

reforma democrática dos órgãos da ONU, o primeiro tipo de garantias que deveriam 

ser reforçadas são as da paz. Assim, para esse autor, a rejeição da guerra deve ser 

acompanhada por garantias de tipo preventivo: a proibição dos instrumentos de guerra 
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através de convenções internacionais que imponham um desarmamento gradual e 

generalizado  e confiram às armas, cujo cometido único é matar seres humanos, o 

mesmo estatuto conferido às drogas pesadas: o de “bens ilícitos”, produzidas 

exclusivamente sob controle da ONU e para as funções de polícia próprias dessa 

organização.  Em conclusão, a paz se garantirá não somente armando a ONU, mas 

principalmente desarmando os Estados.  

Mas, lembra finalmente Ferrajoli, se o desarmamento generalizado é uma 

perspectiva de longuíssimo prazo, a falta de convenções internacionais que proíbam a 

produção, o comércio e a posse de armas cujo uso de fato já está proibido pelo direito 

internacional em matéria de guerra, é, no entanto, uma intolerável lacuna passível de 

ser colmatada imediatamente. 

Nesse caminho, no plano multilateral observaram-se nos anos 90 estímulos para 

consolidar a tendência no sentido da promoção do desarmamento nuclear. Os acordos 

SALT I e SALT II foram exemplos de acomodação  em níveis mais baixos das 

paridades militares principalmente entre EUA e Rússia.9Em 1995 O Tratado de Não 

Proliferação de Armas Nucleares - TNP foi prorrogado por tempo indeterminado sendo 

ainda reforçado os mecanismos de revisão do mesmo. 

Conforme aponta Celso Lafer, o clima internacional da época do conflito 

bipolar facilitou a concretização de antigas aspirações e reivindicações da grande 

maioria dos Estados quanto ao controle e proibição de outras armas de destruição em 

massa. Essas ações foram positivas para a comunidade internacional na medida em que 

proibiram, reduziram e limitaram a proliferação de armamentos nucleares. (LAFER, 

1999) 

A sociedade civil internacional também teve participação ativa por meio de 

grupos de pressão que contribuíram para a constituição dos novos regimes de controle 

de armamentos nucleares. Esses grupos na época foram capazes de chamar atenção do 

mundo ante aquilo que consideram um problema no âmbito da sociedade internacional, 

ou seja um problema que dizia respeito à sobrevivência da própria humanidade e por 

isso era preciso que as decisões sobre esse tema partissem de instituições que levassem 

em consideração esses interesses e não simplesmente os dos Estados.  

                                                        
9 Na época a sua implementação previu arsenais nucleares de 3.500 ogivas para cada lado, para época 

um corte bastante significativo se comparado aos 12.718 e 10.779 ogivas contabilizadas respectivamente 

por EUA e URSS. (LAFER,1999)  



 11 

A permanência da verificação de Tratados no campo do desarmamento e da não 

proliferação exige uma constante vigilância de certas atividades, visitas e inspeções. O 

fim dos conflitos do mundo bipolar não afastou uma guerra nuclear total pois novos 

Estados adquiriram capacidade nuclear militar ao longo dos últimos anos. A 

possibilidade de novas guerras pode assumir novas formas de acordo com objetivos e 

meios tecnológicos disponíveis. 

Novamente Celso Lafer alerta que o sistema internacional pós-Guerra Fria é um 

sistema de polaridades indefinidas que vem sendo modelado pelas forças profundas e 

contraditórias da lógica da globalização, de tendência centrípeta e da lógica da 

fragmentação, de tendência centrífuga. A lógica da fragmentação instiga à sublevação 

dos particularismos dos Estados e de atores transnacionais. Este potencial de 

sublevação, no plano da segurança, inspira novos cuidados num contexto de risco de 

proliferação de armas de destruição em massa. (LAFER, 1999) 

Quando da assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968, alguns 

Estados detentores de armas nucleares não o assinaram. Os Estados que se mantiveram 

fora do tratado acabaram por resguardar a opção de desenvolver todos os usos. Ainda 

que não houvesse uma adesão de todos os Estados frente ao Tratado e a contestação de 

muitos da sua legitimidade, por um bom tempo o TNP e o regime por ele instituído não 

chegaram a ser contestados abertamente. A Guerra Fria permitiu isso em função da 

autocontenção, permitindo a manutenção de uma certa unidade no campo diplomático, 

em virtude de uma racionalidade prudente da autocontenção. (LAFER, 1999) 

É importante salientarmos que o TNP se constituiu na época um dos tratados 

internacionais com maior número de Estados partes. A grande adesão por parte de 

muitos Estados  e a prorrogação por tempo indeterminado de sua vigência indicavam  

a efetividade dos preceitos instituídos pelo regime no paradigma da não proliferação.10 

 

Quadro 1 -  Tratados que promoveram o desarmamento 

Tratado Ano  Organização 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 1968 ONU 

Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin 

America (Treaty of Tlatelolco) 

1968 ONU 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 1996 ONU 

                                                        
10  Por regimes internacionais se compreende ... “o conjunto de princípios, normas, regras e 

procedimentos decisórios, explícitos ou implícitos em torno dos quais convergem as expectativas dos 

atores numa dada área das relações internacionais. Os regimes são arranjos institucionais permanentes 

criados para facilitar o entendimento e promover a cooperação”.  (KRASNER, 1983, p. 2) 
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International Convention for the Suppression of Acts of 

Nuclear Terrorism 

2005 ONU 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. New York, 7 

July 2017 

2017 ONU 

Fonte: Autoria própria 

 

O quadro acima indica a progressiva consolidação, por meio de tratados, do 

ideal do desarmamento. Observa-se a partir deles o longo tempo de promulgação entre 

as iniciativas, muito em função da configuração do sistema internacional do período. 

No final dos anos 90 as atitudes da Índia e do Paquistão, em optarem pelo 

isolamento no quadro político e jurídico internacional na área do desarmamento e não 

proliferação, colocaram em questão o paradigma da não proliferação da forma como 

havia sido idealizada, indicando um claro limite à sua universalização. 

Na época a sociedade civil internacional também não foi capaz de chamar 

atenção do mundo no sentido de realizar demonstrações condenando as atitudes de 

Índia e Paquistão ante as consequências de uma proliferação sem limites.   Na vigência 

do regime de não proliferação, atitudes do Paquistão e da Índia foram consideradas um 

problema, pois não sendo possível no ponto de vista político e consequentemente 

jurídico ao tratado absorvê-los em sua nova condição, seria pouco realista imaginar que 

viessem a se desarmar. Aliado a isso, a já iniciada fragmentação da sociedade 

internacional não contribuiu para formação de grupos de pressão junto aos atores 

estatais no sentido de buscarem soluções pacíficas.  

Novamente, conforme aponta Celso Lafer, as falhas do regime instituído pelo 

TNP demonstram a sua debilidade no âmbito do controle multilateral do 

comportamento das potências nucleares no que tange à não proliferação. É lenta a 

adesão e o comprometimento dos Estados. (LAFER, 1999) 

De acordo com Ikenberry, as razões que explicam a decisão de construir 

instituições em contextos de grande assimetria, nos quais a preponderância de poder 

garantiria a realização de interesses, estão relacionadas à preferência pela restrição 

estratégica ao uso do poder hegemônico sob a forma de dominação, isolamento ou 

abandono de aliados. Instituições permitiriam que os Estados mais fracos superem suas 

desconfianças e reconheçam o benefício da  nova ordem, legitimando-a. 11 Quer dizer, 

                                                        
11  Por instituições se compreende  ... “o conjunto de regras ou convenções (formais ou informais) que 

definem uma prática social, atribuem papeis a participação individuais nessa prática e guiam as 

interações entre os ocupantes desses papéis”. (YOUNG, 1994, p. 26)  
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o custo do exercício da hegemonia em um ambiente institucionalizado é 

consideravelmente mais baixo do que o emprego de meios coercitivos. Quanto maiores 

as assimetrias após um confronto e dependendo dos tipos de Estado que formam o 

sistema, maiores serão os incentivos à utilização de instituições como mecanismo de 

ordenamento. (IKENBERRY, 2001, p. 4-5)  

Ikenberry salienta ainda que o ordenamento do sistema por meio de instituições  

apresenta uma lógica constitutiva semelhante à da política doméstica, uma vez que a 

contenção do poder através de regras é a principal característica de ordens 

constitucionais.12 

Importante esclarecer que os regimes não são estruturas estáticas, mas que 

podem envolver, ao longo de um contínuo, desde o diálogo e o compartilhamento de 

informações até estruturas mais definidas para a cooperação, a regras vinculativas em 

um sentido jurídico preciso. Embora o instinto profissional dos advogados seja negociar 

acordos aparentemente vinculativos o mais rápido possível, o regime pré-legal ou 

contextual pode realmente ser mais eficaz na orientação das relações dos atores 

internacionais. 13 (TOOPE, 2000) 

 Maria do Céu Pinto salienta que a proliferação nuclear expõe as falhas da ONU. 

Um dos casos mais badalados é o do Iraque, que assinou em 1968 o Tratado 

Internacional de Energia Atômica (AIEA). A mesma acompanhou o programa 

iraquiano e realizou inspeções. O chefe da equipe de inspetores afirmou que a 

cooperação iraquiana era um exemplo. Passada a guerra do Golfo soube-se que o país 

na verdade escondia a possibilidade de encaminhar o seu programa nuclear.  (PINTO, 

2014) 

O TNP se configura como o mais importante conjunto de regras e 

procedimentos voltados para a não proliferação de armas de destruição em massa, pois 

põe em evidencia uma barganha nuclear básica em troca de não aquisição de armas 

nucleares. Os Estados nuclearmente armados se comprometem a prover assistência aos 

                                                        
12 Os estudos sobre governança global tentam reorientar o ponto de vista acadêmico, mas sem propor 

implicações normativas específicas. O seu valor é incentivar a atenção para as redes informais que 

influenciam a tomada de decisões internacionais. Mas se alguém é, em última instância, relacionar o 

discurso sobre a governança com os padrões em mudança da lei formal, a explicação construtivista do 

comportamento do Estado é crucial. A vocação especial da lei não é definida por instituições formais e 

não por sistemas de orçamentação hierárquica.12 (KRATOCHWIL, 1989)  
13 O termo regime é comumente associado à expressão “não proliferação” para descrever o sistema 

cooperativo que visa a prevenir o crescimento horizontal das armas nucleares. O regime de não 

proliferação nuclear está baseado no pressuposto de que a difusão de armas nucleares representa sério 

risco à paz e à segurança internacional. 
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demais Estados para o desenvolvimento de energia nuclear para fins pacíficos e, ainda, 

a restringir o número de armas nucleares que possuem. O TNP obriga os cinco países 

que eram possuidores de armas nucleares, Estados Unidos, União Soviética, Reino 

Unido, França e China a não transferirem armas nucleares ou outros tipos de explosivos 

nucleares, nem mesmo tecnologia nuclear aos países detentores. 

Fica claro que após mais de quarenta anos da conclusão desse Tratado, dentre 

todas as suas provisões, a eliminação completa dos arsenais nucleares é o mais 

improvável. Os esforços nesse sentido têm sido incipientes. Os países definidos como 

nuclearmente armados e partes do TNP apresentaram resistência em aceitar as 

exigências de desarmamento. 

Não são signatários do TNP Israel, Índia e Paquistão, Estados que possuem 

armamentos nucleares. Em 2003 a Coreia do Norte havia abandonado unilateralmente 

o TNP, atitude que não foi reconhecida pelos outros membros do tratado. Índia e 

Paquistão informaram a posse de armas nucleares à comunidade internacional na 

década de 1990. Os preceitos do TNP os impedem de serem aceitos como Estados 

nuclearmente armados estando assim fora do regime. Israel também se negou a assinar 

o TNP nem admitindo, nem negando a existência de amas nucleares em seu território.  

Novamente a sociedade civil internacional, em virtude de sua fragmentação, 

não foi capaz de pressionar esses Estados. Nem mesmo a região asiática tornando-se a 

região mais instável do mundo e com o maior número de países detentores de armas 

nucleares foi capaz de chamar a atenção da sociedade civil internacional no sentido de 

alertar para o perigo frente aos interesses de sobrevivência da humanidade. 

 Os movimentos pacifistas e os grupos de pressão gerados por eles perderam 

força nos últimos anos principalmente na Europa e EUA a partir da diminuição da 

corrida armamentista com o fim da guerra fria. Esses movimentos não foram capazes 

de vislumbrar a instabilidade e o perigo que surgiam em outras regiões. 

Na Ásia, devido às restrições democráticas de alguns países, a sociedade civil 

organizada também não conseguiu chamar a atenção da sociedade internacional para o 

perigo iminente. Ainda que países como Índia, Japão e Coreia do Sul pudessem ter 

liderado esses movimentos, a lógica dos interesses dos Estados frente à necessidade de 

autodefesa prevaleceu ante as ideias pacifistas. Nem mesmo o Japão, tendo sido   o 

único país do mundo a viver as consequências do horror de um ataque nuclear consegue 

chamar a atenção do mundo para  o agravamento da proliferação.  
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Se observarmos a linguagem do TNP, concluiremos forçosamente que ela  

suscita diversas questões políticas relativas à implementação de seus dispositivos sem 

indicar preceitos ou mecanismos para seu tratamento, do que decorre um importante 

entrave para a efetivação de seus objetivos maiores. Tais questões apontam indefinições 

que, ao não terem sido tratadas de forma adequada, tanto no momento da negociação 

dos termos do tratado, como subsequentemente à sua assinatura e ratificação, ensejam 

a possibilidade de um comprometimento volátil ou suscetível a interesses e a ações 

discriminatórias que tornam vulnerável, politicamente, o próprio regime.  

As limitações que emanam do Tratado acarretam a necessidade de dotar o 

regime de não proliferação de mecanismos de implementação que se mostrassem mais 

eficazes e que pudessem garantir, minimamente, a observância dos compromissos de 

que ele dispõe. Nesse sentido, apenas um regime abrangente de inspeções e 

salvaguardas nucleares a que estivessem sujeitos todas as partes do Tratado poderia 

avaliar e conferir credibilidade ao documento. 14 (VAZ; COELHO; COSTA & 

ANDRADE, 2010)  

A partir do exame da difícil evolução e efetivação dos regimes de não 

proliferação nuclear no contexto histórico partimos para uma análise crítica do papel 

do direito, das instituições internacionais e da sociedade internacional na defesa da 

governança global. 

                                                                                                                                

4 - O REGIME DE NÃO PROLIFERAÇÃO NUCLEAR E A EFETIVIDADE DO 

DIREITO NA SOCIEDADE INTERNACIONAL - ENTRE O DIREITO E A 

CIDADANIA PARA ALÉM DO ESTADO.  

Os valores universais deveriam ou não superar as vontades políticas dos 

Estados? Isto é muitas vezes discutido em termos de princípios constitucionais, ou seja, 

baseia-se na suposição de que a comunidade internacional se organizará de forma 

análoga à doméstica, como um sistema de direito verticalmente restritivo manifestado 

em noções como jus cogens ou jurisdição universal sobre crimes contra a humanidade. 

Contudo, é preciso questionar a concepção de que existe um conjunto de regras ou 

                                                        
14 É importante esclarecer que as salvaguardas funcionam como mecanismo para detectar e verificar o 

comprometimento dos Estados com as regras e normas do regime; porém a AIEA não possui nenhum 

meio de impor esse comprometimento. O único recurso de que dispõe para lidar com a transgressão é a 

suspensão da assistência técnica aos Estados que violam suas salvaguardas, o que significa que os 

mecanismo de enforcement ficam a cargo da Organização das Nações Unidas.  
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princípios substantivos de direito internacional que seria digno de total compromisso 

ou rejeição.  

O programático compromisso de abordar o mundo internacional como uma 

sociedade anárquica encontra seu paralelo em teorias legais contemporâneas que 

justapõe antigas leis diplomáticas de coexistência e cooperação com incipiente 

regulação vertical sobre a proteção dos valores universais. A aparência é de um mundo 

visto, ao mesmo tempo, como um agregado de unidades autônomas e como um todo 

funcional. (SHELTON, 2000) 

Novas instituições foram configuradas para gerenciar áreas problemáticas 

particulares por referência a interesses e preferências que diferem dos representados 

nas instituições de direito geral. Não surpreendentemente, estes últimos às vezes 

reagiram, vendo sua posição ameaçada pela proliferação institucional e substantiva 

fragmentação.  

A globalização abrange uma grande quantidade de temas sob os quais um 

número ainda maior de concorrentes procura universalizar suas preferências sobre o 

corpo do Estado soberano: econômico e desenvolvimento social, democracia liberal, 

indústrias culturais, segurança internacional, dentre outros, o que abre espaço para 

debates sobre uma governança global. (SLAUGHTER, 2000)  

O nível universal, por assim dizer, apenas identifica as preocupações e os 

autores autoritários, enquanto a regulamentação material será decida contextualmente, 

muitas vezes estabelecendo um regime informal para gerenciar o problema. Em outras 

palavras, o espaço cosmopolita, anteriormente ocupado por esquemas 

intergovernamentais de direito público federalista é assumido por um processo pós-

moderno, no qual o acoplamento estrutural entre o direito e o legal leva às formas 

fragmentadas e não coordenadas de especificação em diferentes níveis da atividade 

transnacional. (SLAUGHTER, 2000) 

 Anne-Marie Slaughter descreve uma nova ordem que indica um sistema de 

governança global a institucionalizar a cooperação e contém suficientemente o conflito, 

de forma de que todas as nações e os seus povos possam alcançar um elevado grau de 

paz e prosperidade, melhorando a condução do planeta e alcançando um standard 

mínimo de dignidade.  

A exigência de solidariedade hoje é mais forte do que em qualquer outra época. 

A interdependência solidária entre os Estados é uma consequência inevitável tanto das 

facilidades quanto dos riscos produzidos pelas novas formas de relacionamento globais. 
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Os levantes internos em favor dos radicalismos de direita em prol da emergência de 

novos fascismos evidenciam a fratura na apontada solidariedade civil. (SALDANHA, 

2018) 

Habermas aponta para a necessidade do delineamento de uma democracia mais 

cosmopolita. Ela deixa de ter fronteiras na medida em que a formação da cidadania 

cosmopolita que está à sua base, malgrado as fragilidades atuais da cidadania dos 

Estados-Nação. Essa democracia pressupõe a emergência dessa cidadania que seria 

universal em vários níveis e que desconhece fronteiras, necessitando para existir de 

fato, do reconhecimento do universalismo da solidariedade. (HABERMAS, 2001) 

Embora o direito internacional seja uma forma de política hegemônica, há que 

se reconhecer que apresenta algumas virtudes particulares. Ao contrário das 

reivindicações de privilégio ou interesse, as reivindicações legais reconhecem os 

requerentes como pertencentes a uma comunidade política, de modo que, por meio do 

discurso legal, as entidades reconhecem-se como possuidores de direitos e deveres não 

por caridade ou interesse, mas porque tais direitos ou deveres pertencem a cada membro 

da comunidade nessa posição. O que de outra forma seria uma mera violação privada, 

é transformado por lei em uma violação de todos na mesma situação. 

O fato é que objetivos do direito internacional diferem a depender do ponto de 

vista de alguém. Assim, além de poder ser utilizado para a concretização de valores 

políticos, interesses e preferências dos vários atores internacionais, também serve como 

um padrão de críticas e meios para controlar aqueles que se encontram em posições de 

poder. 

A sociedade civil organizada no âmbito global não conseguiu despertar a partir 

do caso da Coreia do Norte - que também assinou o Tratado de Não Proliferação em 

1985 - um interesse comum para chamar atenção da proliferação nuclear e suas 

consequências.  A agencia responsável pelo controle de não proliferação, a Agencia 

Internacional de Energia Atômica - AIEA também não conseguiu atingir os seus 

objetivos de contenção, ainda que mais países pudessem ter produzido armas nucleares 

sem a existência dela. 

O problema da não proliferação nuclear não passa apenas pelo bom ou mau 

funcionamento das instituições internacionais envolvidas e da fragmentação da 

sociedade civil internacional. Este é um problema que se poderia designar como 

estrutural, que remete para as características intergovernamentais de algumas 

organizações, principalmente a ONU. Pode ser visto como o fruto do sistema de 
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Estados ainda vigente. As dificuldades de renovação do sistema westfaliano em um 

mundo globalizado como o atual não conseguiu  que a organização  encontrasse novos 

caminhos e novas soluções para o problema da proliferação nuclear, dada a ineficácia 

do sistema atual. (ALVEZ, 2014)  

A ideia de ser ineficaz, mas indispensável, aplica-se ao Conselho de Segurança 

para demonstrar um paradoxo que tem vigorado até os nossos dias, paradoxo esse que 

Herbert Nicholas pôs em evidência em 1961 e que foi recuperado por Mats Berdal em 

artigo intitulado “The UN Security Council: Ineffective but Indispensable”. 15 

(BERDAL, 2003)  

As preocupações com a proliferação nuclear e os últimos testes efetivados pelo 

Coreia do Norte trazem o debate de volta sobre o quanto estamos distantes de uma 

solução no âmbito de sociedade internacional para além dos Estados. Vaz, Coelho, 

Costa & Andrade já salientavam alguns fatores dessa situação que vivemos como:  1) 

o apelo que as armas nucleares suscitam entre alguns Estados como instrumento de 

poder e de prestígio Internacional; 2) o risco que representa o acesso de grupos 

terroristas a material e tecnologia nucleares; 3) o apego das atuais potências nucleares 

ao status de poder de que usufruem e à segurança que creem advir dessa mesma 

condição; 4) as iniciativas e pressões de países desejosos de modificar o seu status de 

poder tanto em contextos regionais como no plano global. (VAZ; COELHO; COSTA 

& ANDRADE, 2010)  

Há ainda inúmeros outros fatores, que tendem a conferir à energia nuclear, seus 

insumos e sua tecnologia maior centralidade nas estratégias de desenvolvimento, com 

evidentes implicações no plano de segurança regional e global. São, portanto, muitos 

os desafios que os regimes de não proliferação tem confrontado desde sua criação. 

Um dos argumentos que também se destaca ante o regime de não proliferação 

é que, em razão de suas contradições  e limitações institucionais e políticas - bem como 

da premente necessidade de tratar não apenas com países alheios ao Tratado, mas 

também com atores não estatais no campo nuclear -  o Tratado de Não Proliferação 

                                                        
15  Para Herbert Nicholas a ONU, de uma forma institucional, personifica perfeitamente o trágico 

paradoxo dos nossos tempos; tornando-se indispensável antes de se tornar efetiva. A frase proferida em 

1962 continua a ser demonstrativa da realidade atual do Conselho de Segurança e do multilateralismo 

que vigora na Organização. Este é um paradoxo que pode proteger a ONU, em especial devido ao 

aumento significativo dos Estados que o compõem. Tornar-se-ia extremamente difícil a gestão de 193 

Estados (em 2017) onde todos estivessem em pé de igualdade. Poder-se-á pensar que é um processo 

muito pouco democrático, contudo é um princípio de eficácia. (NICHOLAS, 1962) 
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tende a ser deslocado, como componente central do regime de não proliferação nuclear, 

em favor de um papel marcadamente político da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AEIA), para além das atribuições e funções que cumpre no contexto do 

regime atualmente. Vinculado a esse processo, espera-se, igualmente, maior 

protagonismo do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de coalizões de países 

não nucleares. A perspectiva oferecida remete à consideração de questões gerais do 

regime de não proliferação e não sobre as perspectivas de algum país em particular. 

(VAZ; COELHO; COSTA & ANDRADE, 2010)  

As salvaguardas funcionam como mecanismo para detectar e verificar o 

comprometimento dos Estados com as regras e normas do regime; porém a AIEA não 

possui nenhum meio de impor esse comprometimento. O único recurso de que dispõe 

para lidar com a transgressão é a suspensão da assistência técnica aos Estados que 

violam suas salvaguardas, o que significa que os mecanismos de enforcement ficam a 

cargo da Organização das Nações Unidas. E de respostas bilaterais por Estados quando 

estes se veem diante de transgressões em um padrão ad hoc de diferentes respostas para 

diferentes situações. 

Segundo Robert Keohane, as negociações ad hoc hexapartites que envolveram 

países específicos para lidar com a questão da Coreia do Norte ainda debilitaram mais 

o déficit institucional do regime, não havendo a participação da AIEA e nem do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 2007, por meio da comissão hexapartite 

a Coreia do Norte aceitou assinar o acordo de desnuclearização por força do qual o país 

se comprometia a catalogar todas as suas instalações nucleares e posteriormente 

desmantelá-las. Não tardou mais adiante a dar continuidade aos testes tornando-se logo 

a seguir o próximo país asiático a possuir ogivas nucleares. Robert Keohane já 

salientava que ações conjuntas ad hoc geram resultados inferiores aos de negociações 

dentro do contexto do regime. (KEOHANE, 1982)  

Nesse sentido, se observa que a abordagem ad hoc leva a uma diminuição de 

participação da sociedade civil global nos tipos de negociações geradas por esse tipo 

de arranjo. Muitas Organizações Não Governamentais - ONGs focalizam suas atenções 

por meio de negociações institucionalizadas. Grande parte dessas ONGs defendia que 

as negociações deveriam ter se dado dentro do regime. De outra forma, não permite que 

a sociedade civil internacional possa contribuir com o jogo de pressão a partir de uma 

preocupação cidadã de âmbito global que perpassa o Estado e que é da humanidade. 
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O principal ponto da questão sul-asiática e argumento conclusivo da presente 

análise é o fato de que a proliferação nuclear para a região não se aplica por falhas no 

Regime, mesmo porque a Índia nunca foi signatária do Tratado e até o ano  2000. O 

TNP não tinha pretensões universalistas. Se aponta como explicação central o jogo de 

poder na região e nas perspectivas das grandes potências mundiais com relação a esse 

jogo que gera um clima de instabilidade e incertezas típicas de situações críticas em 

que não se vislumbra um ambiente cooperativo. (VAZ; COELHO; COSTA & 

ANDRADE, 2010)  

As Conferencias de Revisão do TNP não conseguiram promover mudanças 

dentro do regime para reconfiguração de sua própria natureza permitindo a transição de 

um regime hegemônico para um regime negociado havendo assim um ganho em termos 

de legitimidade, alcance e capacidade de gerar comprometimento efetivo. 

A sociedade civil internacional organizada também não teve vigor, como nos 

anos 60 e 70 em que manifestações de força foram capazes de exercer pressão no âmbito 

das decisões que eram encaminhadas pelas instituições internacionais. 

A permanência do regime como essencialmente hegemônico, no qual as 

potências nucleares mantêm grande margem de discricionariedade no que tange à 

proliferação vertical, representa o seu próprio fracasso. Há o peso excessivo de alguns 

atores e grupos protagonistas nas negociações, sem falar no problema do déficit 

institucional e democrático bastante característico do regime desde sua criação, onde 

quase não houve participação da sociedade civil organizada no âmbito global. 

Os desafios atuais do direito internacional, da política internacional 

contemporânea e da sociedade internacional com relação à não proliferação nuclear 

apontam para se considerar as falhas conjunturais (interesses nacionais e conflitantes) 

e as estruturais do regime (déficit democrático institucional). A sociedade internacional 

tem dificuldade, a partir da fragmentação do próprio sistema internacional em que 

vivemos, em pressionar por uma melhor efetividade do sistema de governança global.  

O mesmo interesse comum dessa sociedade que levou à organização de 

manifestações em prol do desarmamento e da não proliferação no período da Guerra 

Fria não consegue ser resgatado justamente no mundo fragmentado de hoje, onde a 

possibilidade de um conflito nuclear é cada vez mais real. A efetividade do direito 

internacional e o exercício de uma cidadania internacional a partir de preocupações que 

perpassam a própria continuidade da humanidade ficam ainda mais debilitados diante 

da necessidade de uma governança global mais concreta. 
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5 - CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo chamar a atenção para a   importância das 

instituições internacionais frente os Estados nacionais diante de decisões que dizem 

respeito ao futuro da humanidade - mais particularmente no âmbito do regime de não 

proliferação nuclear. Da mesma forma, chama atenção para a necessidade de maior 

participação da sociedade civil internacional diante de seus problemas comuns no 

campo da governança global. 

As sociedades sofrem uma crise de seus modelos democráticos, principalmente 

nos temas relativos à representatividade de participação e de legitimidade dos atores 

políticos envolvidos. As discussões sobre governança - ainda que carreguem um 

conteúdo ideológico considerável, principalmente no relativo à mundialização da 

economia e também relativo ao emprego do próprio termo - abre as discussões sobre o 

espaço público nos âmbitos local e mundial. Neste contexto, ressalta a necessidade de 

reinvenção de solidariedades e subordinações visando à sua integração na construção 

da democracia tendencialmente mundializada. 

A sociedade civil internacional teve participação ativa por meio de grupos de 

pressão que contribuíram para a constituição dos novos regimes de controle de 

armamentos nucleares nos anos 60 e 70. Esses grupos na época foram capazes de 

chamar atenção do mundo ante aquilo que consideravam um problema no âmbito da 

sociedade internacional, ou seja, um problema que dizia respeito à sobrevivência da 

própria humanidade e por isso era preciso que as decisões sobre esse tema partissem de 

instituições que levassem em consideração esses interesses e não simplesmente os dos 

Estados.  

A sociedade civil internacional não conseguiu se organizar para chamar a 

atenção para o engajamento nuclear promovido pela Coreia do Norte, que também 

assinou o Tratado de Não Proliferação em 1985. A agência responsável pelo controle 

de não proliferação - AIEA - também não conseguiu atingir os seus objetivos de 

contenção, embora seja um mal menor ante a possibilidade de sua inexistência. 

Assim, se observa que a abordagem ad hoc leva a uma diminuição de 

participação da sociedade civil global nos tipos de negociações geradas por esse tipo 

de arranjo. As Organizações Não Governamentais - ONGs focalizam suas atenções por 

meio de negociações institucionalizadas. As mesmas defendiam que as negociações 

deveriam ter se dado dentro do regime. De outra forma, se torna difícil para a sociedade 
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civil internacional contribuir com o jogo de pressão a partir de uma preocupação cidadã 

de âmbito global e que desborda o Estado.  

Uma sociedade global exige instituições globais. A evolução da sociedade 

internacional produz um novo sujeito do direito internacional – a pessoa. A comunidade 

é uma forma de relacionamento humano baseada na comunhão de valores 

fundamentais. Esses valores fundamentais deveriam ser defendidos constantemente por 

um controle internacional que impõe restrições importantes aos Estados assegurando 

assim a supremacia dos interesses da comunidade internacional. 

Os desafios atuais do direito internacional, da política internacional 

contemporânea e da sociedade internacional com relação à não proliferação nuclear 

apontam para se considerar as falhas conjunturais (interesses nacionais e conflitantes) 

e as estruturais do regime (déficit democrático institucional). A sociedade internacional 

tem dificuldade a partir da fragmentação do próprio sistema internacional em que 

vivemos em pressionar por uma melhor efetividade do sistema de governança global.  

A velha discussão sobre a concepção de que o direito internacional não seria 

um direito dos Estados e sim um direito da humanidade é resgatada neste trabalho. Mais 

do que isso, a superação da defesa pura e simples dos interesses nacionais passa também 

pela implantação de uma consciência de uma solidariedade cosmopolita para além do 

Estado. O maior desafio é que a sociedade internacional passe a ver a si própria como 

nós. O compromisso dessa sociedade está muito além do Estado. 
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