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Resumo: O presente estudo possui o objetivo de analisar os principais 
tratados nucleares existentes e verificar quais os mecanismos históricos e 
atuais são utilizados para a manutenção da paz mundial. Nesse sentido, 
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foram examinados o Tratado De Não Proliferação De Armas Nucleares 
(TNP); Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e 
o Caribe (Tlatelolco); bem como a saída de importantes nações nucleares 
do Acordo Sobre Armas Nucleares (INF) e do Plano de Ação Conjunto 
Global (JCPOA). Para tanto, utilizou-se como base teórica os autores 
Adalberto Simão Nader Filho, Vanda Amaro Dias, Sarah Carreira da Mota, 
Jovana Jezdimirovic Ranito e João Augusto de Araújo Castro. Concluiu-se 
que é necessária a reforma da estrutura do atual Conselho de Segurança 
da ONU e a assinatura de um novo acordo nuclear que seja capaz de 
atender ao interesse coletivo mundial e ser cumprido por todos os seus 
signatários.  

Palavras-chave: Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, 
Estados Unidos, Guerra-Fria. 

 

Abstract: This study has the objective of analyzing the main existing 
nuclear treaties and verify which historical and current mechanisms are 
used for the maintenance of world peace. In this regard, the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT); the Treaty for the 
Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean 
(Tlatelolco); as well as the withdrawal of important nuclear nations from 
the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) and the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) were examined. The authors 
Adalberto Simão Nader Filho, Vanda Amaro Dias, Sarah Carreira da Mota, 
Jovana Jezdimirovic Ranito and João Augusto de Araújo Castro were used 
as the theoretical reference. It was concluded that it is necessary to reform 
the structure of the current UN Security Council and to sign a new nuclear 
agreement that is capable of meeting the world's collective interest and 
being fulfilled by all its members. 

Key words: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, United 
States of America, Cold-War. 

 

Resumen: El presente estudio tiene por objeto analizar los principales 
tratados nucleares existentes y verificar qué mecanismos históricos y 
actuales se utilizan para el mantenimiento de la paz en el mundo. A este 
respecto, se examinaron el Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (TNP), el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe (Tlatelolco), así como el retiro de 
importantes naciones nucleares del Acuerdo sobre las armas nucleares y 
el Plan de Acción Mundial Conjunto. Las obras de los autores Adalberto 
Simão Nader Filho, Vanda Amaro Dias, Sarah Carreira da Mota, Jovana 
Jezdimirovic Ranito y João Augusto de Araújo Castro sirvieron como base 
teórica. Se llegó a la conclusión de que es necesario reformar la estructura 
del actual Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y firmar un nuevo 
acuerdo nuclear que sea capaz de satisfacer el interés colectivo del mundo 
y que sea cumplido por todos sus signatarios. 

Palabras clave: Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, 
Estados Unidos, Guerra Fría. 
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Introdução 

O tratado de não proliferação de armas nucleares (TNP) foi assinado no 
período da Guerra Fria, em 1968, e entrou em vigor em 5 de março de 1970. À época, 
46 nações o ratificaram, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a antiga União 
Soviética. Atualmente, esse tratado é assinado por 191 países, tornando-o o 
principal acordo de limitação de armas nucleares.  

O principal objetivo do acordo era conter a corrida armamentista nuclear, 
assegurando apenas o uso pacífico da energia nuclear. Segundo suas normas, as 
nações que já possuíam armamento nuclear antes da assinatura do tratado são 
autorizadas a mantê-lo, contudo, é proibido o fornecimento das bombas nucleares e 
da tecnologia de sua fabricação para outro país. Ainda, os Estados que não possuem 
armamento nem tecnologia se comprometeram a nunca os adquirir.  

Os países autorizados a possuir esse tipo de armamento são Estados Unidos 
da América, Rússia, Reino Unido, França e China. Ressalta-se que essas mesmas 
nações compõem o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 
(ONU), com poder de voto e veto. Nesse sentido, o TNP manifesta-se como um marco 
jurídico internacional que legitima a existência de determinadas nações com 
poderes nucleares. 

Para os demais países, esse tratado impõe a não proliferação, com amplas 
restrições ao desenvolvimento e ao uso da energia nuclear, inclusive para fins 
pacíficos. Deste modo, o objetivo do presente trabalho é verificar os princípios e 
mecanismos de manutenção da paz mundial da Organização das Nações Unidas 
(ONU), apontar as razões da saída do Irã e dos Estados Unidos de tratados nucleares 
e analisar se é necessário a assinatura de um novo acordo mundial de armas 
nucleares.  

 

1. Contexto histórico do surgimento do Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares 

Com a eclosão da I Guerra Mundial, a comunidade internacional reconheceu a 
necessidade da criação de uma organização com a finalidade de defesa conjunta, 
para conter a violência a nível global, mantendo a paz e segurança internacionais. 
Consequentemente, nos anos 1920 surge a Sociedade das Nações, a qual possuía o 
objetivo de prevenir ocorrências futuras de violência internacional organizada.3 

Contudo, esse sistema não obteve êxito em impedir a eclosão da II Guerra 
Mundial.  Uma das falhas reconhecidas dessa organização é o entendimento restrito 
de segurança, a qual deu uma perspectiva restrita aos aspectos militares.4 

 

3 DIAS; MOTA; RANITO. Retrospectiva do conceito de segurança: alargamento e aprofundamento da 
agenda securitária no pós-guerra fria. Univ. Rel. Int., Brasília, v. 9, n. 2, jul./dez. 2011, p. 05.   

4 HURRELL, 1992, p. 39 apud DIAS; MOTA; RANITO. Retrospectiva do conceito de segurança: 
alargamento e aprofundamento da agenda securitária no pós-Guerra fria. Univ. Rel. Int., Brasília, v.9, 
n. 2, jul./dez. 2011, p. 05. 
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Ademais, havia contradições entre a lógica da segurança coletiva e o 
entendimento interno de membros do Pacto. Na concepção dos senadores 
estadunidenses, era inaceitável a obrigação de os EUA garantirem a integridade 
territorial de todos os membros do bloco. No entendimento deles, cabia aos 
europeus o esforço de manter seu próprio território.5 

Nesse sentido, ao final da II GM, foi imprescindível a criação de um novo 
sistema, com uma ideia mais abrangente de segurança coletiva, incluindo elementos 
não exclusivamente militares.6 Por isso, foi fundada a Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 24 de outubro de 1945.  

Dessa forma, os Estados passaram a se organizar com base em um forte apoio 
político e ideológico, na medida em que muitas propostas de paz são fundadas em 
uma base política. A maioria dos países da Europa Ocidental se juntou com os 
Estados Unidos e Canadá para criar a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte). De outro lado, o leste europeu firmou com a União Soviética o Pacto de 
Varsóvia.  

Com o surgimento das organizações supranacionais, o Direito Internacional 
consagrou a possibilidade de os Estados estipularem as regras de segurança 
internacionais por meio de acordos. Tal como já havia ocorrido na ordem interna 
estatal, a autotutela deu lugar à atuação dos organismos internacionais para a 
preservação da segurança.  

No período da Guerra Fria, um novo grande conflito armado foi evitado por 
meio de alianças políticas. Vanda Dias, Sarah da Mota e Jovana Ranito7 explicam que 
durante esse período:  

“[…] o conceito de segurança não permaneceu estático, tendo sofrido algumas 
alterações, sobretudo quanto à forma de responder a uma ameaça. Se inicialmente era 
privilegiado o entendimento de segurança coletiva, que pressupõe a formação de uma 
aliança para a defesa colectiva de uma ameaça direccionada a qualquer um de seus 
membros, na década de 1980, o conceito seria alargado e associado à ideia de segurança 
comum. No final da Guerra Fria, essa noção evoluiria para o conceito de segurança 
cooperativa que favorece a cooperação interestadual como medida de prevenção e 
promoção de estabilidade.” 

Assim, criou-se o conceito de segurança comum, o qual pode ser entendido 
como a existência da deslegitimação global do uso da força, reestruturação e 
redução do armamento militar, políticas de cooperação, compartilhamento de 
tecnologia, fortalecimento das instituições internacionais, adoção de padrões 
internacionais de direitos humanos e, finalmente, a desmilitarização nuclear. 8 

No entanto, a perspectiva da segurança comum passou a sofrer várias críticas, 
por ser contraditória e por cercar-se de questões de domínio político-militar. Com 

 

5 NADER FILHO, Adalberto Simão. Conselho de Segurança e seu papel no século XXI: ONU por 
um mundo uno. Curitiba: Juruá, 2010, p. 115.  

6 DIAS; MOTA; RANITO. Retrospectiva do conceito de segurança: alargamento e aprofundamento 
da agenda securitária no pós-Guerra fria. Univ. Rel. Int., Brasília, v.9, n. 2, jul./dez. 2011, p. 07.   

7 Idem, p. 17. 

8 DIAS; MOTA; RANITO. Retrospectiva do conceito de segurança: alargamento e aprofundamento 
da agenda securitária no pós-Guerra fria. Univ. Rel. Int., Brasília, v.9, n. 2, jul./dez. 2011, p. 17.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o_do_Tratado_do_Atl%25C3%25A2ntico_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o_do_Tratado_do_Atl%25C3%25A2ntico_Norte
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isso, adotou-se a segurança cooperativa, em que os inimigos se unem e cooperam 
entre si para evitar conflitos.9 Com o fim da Guerra Fria, a ideia da segurança 
cooperativa se expandiu e passou a abranger outras áreas de intervenção - além da 
militar e política - tais como econômica, social e ambiental.  

Isso posto, é necessário compreender que o Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares foi assinado no contexto da Guerra Fria, em que, apesar das 
superpotências não se enfrentarem diretamente, foi um período fortemente 
marcado pela corrida armamentista.  

Deste modo, apesar da ausência de um confronto armado direto, o incessante 
avanço do arsenal das superpotências assumiu dimensões enormes com o tempo, 
de modo que a vida humana na Terra seria completamente destruída caso o 
armamento bélico fosse utilizado.  

 

2. Acordos Internacionais sobre armas nucleares 

O Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) é considerado um marco 
internacional para a prevenção da proliferação de armas e de tecnologias nucleares. 
A adesão do Brasil ao acordo ocorreu em 1988, tendo em vista o entendimento de 
que serão tomadas providências efetivas visando ao fim, em data próxima, da 
corrida armamentista nuclear, com a completa eliminação de todas as armas 
atômicas.10 

Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veda, 
em seu artigo 21, inciso XXIII, alínea a, a utilização da energia nuclear para fins não 
pacíficos11. Isso porque, historicamente, o Brasil tem uma forte tradição na defesa 
de soluções pacíficas para os conflitos internacionais.  

Atualmente, o Brasil é signatário do Tratado para a Proibição de Armas 
Nucleares na América Latina e o Caribe (Tlatelolco), do Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares (TNP) e do Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN). 

Conforme visto, o TNP foi o primeiro tratado internacional com grande adesão 
sobre o tema e entrou em vigor em 5 de março de 1970. Contudo, foi o Tratado de 
Tlatelolco, de 1967, que proporcionou a formação da primeira Zona Livre de Armas 
Nucleares em região altamente povoada. Este acordo foi ratificado pelos 33 Estados 

 

9 DIAS; MOTA; RANITO. Retrospectiva do conceito de segurança: alargamento e aprofundamento 
da agenda securitária no pós-Guerra fria. Univ. Rel. Int., Brasília, v.9, n. 2, jul./dez. 2011, p. 17.  

10 Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Ministério da Defesa. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/foruns-internacionais/tratados-e-regimes> 
Acesso em: 28 fev. 2020.  

11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 28 
fev. 2020. 
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da América Latina e do Caribe, os quais também são membros do Organismo para a 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL).12 

Já o Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN) foi aprovado em julho 
de 2017 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este tratado preenche uma 
lacuna jurídica existente no direito internacional, que não contava com norma legal 
explicitamente proibitiva das armas nucleares. Destarte, o TPAN proíbe a posse, o 
desenvolvimento, a produção, a aquisição, o teste, o armazenamento, a 
transferência, o uso ou a ameaça do uso de armas nucleares ou outros artefatos 
explosivos nucleares.13 

Atualmente, apenas 81 Estados o ratificaram, destacando-se que os principais 
países que vêm se envolvendo em polêmicas sobre o desenvolvimento da tecnologia 
nuclear - Estados Unidos, China, Rússia, Irã, Iraque, entre outros - não são 
signatários do TPAN.14 

É de suma importância a ratificação desse acordo por todas as nações, em 
especial aquelas que possuem armamento nuclear, para que seja possível atingir o 
interesse coletivo mundial da preservação da paz, segurança e humanidade a nível 
global.  

 

3. A retirada dos Estados Unidos do Tratado de Armas Nucleares 
Intermediárias (INF) 

Em agosto de 2019, o governo norte-americano confirmou a saída dos EUA de 
um importante acordo sobre armas nucleares (INF), assinado com a Rússia durante 
a Guerra Fria, que proibia o uso de mísseis com alcance de entre 500 e 5.500 
quilômetros. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) aprovou a 
atitude norte-americana, ao argumento que o míssil russo 9M729 violava este 
tratado. Entretanto, a Rússia rebateu as acusações e afirmou que sua nova arma 
tinha alcance máximo de 480 quilômetros.15 

O processo de retirada dos Estados Unidos teve a duração de seis meses e em 
3 de julho de 2019, o presidente russo ratificou a suspensão da antiga União 
Soviética do acordo bilateral. O Tratado de Armas Nucleares Intermediárias foi 
assinado em 1987, permitiu a destruição de milhares de armas americanas e 
soviéticas e manteve mísseis nucleares fora da Europa por três décadas. 

 

12 Desarmamento nuclear e não proliferação. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/146-
desarmamento-nuclear-e-nao-proliferacao-nuclear. Acesso em: 04 mar. 2020.  

13 Desarmamento nuclear e não proliferação. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/146-
desarmamento-nuclear-e-nao-proliferacao-nuclear. Acesso em: 04 mar. 2020.  

14 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. United Nations Office for Disarmament Affairs. 
Disponível em: <http://disarmament.un.org/treaties/t/tpnw>. Acesso em: 14 abr. 2020. 

15 EUA confirmam saída de tratado de desarmamento nuclear com a Rússia. Veja. Publicado em 2 ago 
2019. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/eua-confirmam-saida-de-tratado-de-
desarmamento-nuclear-com-a-russia/> Acesso em: 04 mar. 2020.  
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A retirada do Tratado abre a possibilidade de uma nova corrida armamentista. 
Em verdade, um grande fator que contribuiu para essa decisão foi a insatisfação dos 
EUA com o sistema de controle de armas, na medida em que a China não está sujeita 
a nenhum acordo e vem há anos investindo em defesa. Dessa forma, atualmente a 
China é considerada uma grande potência militar nuclear que o EUA deseja 
neutralizar.  

Segundo o Ministério das Relações Exteriores16, o Brasil entende que há 
notória falta de cumprimento por parte dos Estados nuclearmente armados no que 
diz respeito à implementação de seus compromissos de desarmamento nuclear. 
Além de ameaçar a humanidade, esses arsenais agravam tensões e prejudicam o 
estabelecimento da paz mundial. 

 

4. A saída do Irã do Acordo Nuclear de 2015 (Plano de Ação Conjunto 
Global) 

Após a morte do general iraniano Qasem Soleimani no ataque ordenado pelo 
presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2020, os governos do Irã e Iraque 
iniciaram medidas de retaliação. O Irã declarou que deixará de respeitar seus 
compromissos do acordo nuclear realizado em 2015. 

Deste tratado eram signatários, além do Irã, os EUA, Rússia, China, Reino 
Unido, França e Alemanha. Nele, o governo iraniano se comprometia a limitar seu 
programa atômico em troca da suspensão das sanções internacionais que sufocam 
sua economia. 

O acordo, denominado Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em 
inglês), estipulava um limite para o estoque de urânio enriquecido do Irã - material 
usado para produzir combustível para reatores, mas também armas nucleares - por 
15 anos e limitava o número de centrífugas para enriquecer a substância por 10 
anos. O Plano havia sido reiterado pela resolução 2231 do Conselho de Segurança e 
teve sua execução iniciada em janeiro de 2016. 

A tensão entre Estados Unidos e Irã já se agravava desde 2018, ano em que o 
presidente Donald Trump anunciou a retirada unilateral dos EUA do acordo. As 
razões apontadas pelo governo norte-americano foram que o Irã estava próximo de 
obter armas nucleares, lançando uma corrida armamentista no Oriente Médio e que 
ele seria o principal Estado patrocinador do terrorismo.  

Diante disso, foram retomadas sanções mais rigorosas sobre o Irã. Essa 
medida deixou o este país sem os benefícios econômicos prometidos por aceitar a 
imposição de limites ao seu programa nuclear e inspeções internacionais mais 
rigorosas de suas atividades relacionadas ao enriquecimento de urânio.  

Desde 2019, o Irã reduzia gradualmente seus compromissos, como 
consequência do abandono do pacto decidido por Trump em 2018. Entretanto, com 
o agravamento da crise com os Estados Unidos, a qual resultou no ataque e morte 

 

16 Desarmamento nuclear e não proliferação. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/146-
desarmamento-nuclear-e-nao-proliferacao-nuclear. Acesso em: 15 mar. 2020.  
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do general iraniano, foi anunciada oficialmente a sua a retirada do Plano de Ação 
Conjunto Global.  

Pelo exposto, nota-se que nos últimos 05 anos vem ocorrendo a saída de 
grandes potências nucleares, especialmente os Estados Unidos, de importantíssimos 
acordos para a manutenção da paz. A despeito dos variados motivos que levaram a 
retirada dessas nações, essa decisão leva o mundo a uma direção perigosa, 
retomando o cenário mundial a um quadro de tensões semelhante ao período 
anterior às Grandes Guerras Mundiais.  

 

5.  A autorização de manutenção de armas nucleares em determinadas 
nações 

É interessante recordar que durante o período de notória bipolaridade da 
Guerra Fria, a maioria dos Estados do denominado Terceiro Mundo, inclusive o 
Brasil, assumiram um lado no confronto. Naquela ocasião, a hegemonia histórica dos 
países europeus deu lugar a duas novas superpotências mundiais: Estados Unidos e 
União Soviética.  

É notório que essas duas nações estavam constantemente atualizando seus 
arsenais e investiam bilhões de recursos para desenvolvimento de modernos 
equipamentos militares e nucleares. Estes Estados buscavam medir forças e 
produziam cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de 
ameaça. 

Ambos os exércitos possuíam centenas de soldados, armas convencionais e 
nucleares, sobretudo mísseis de todos os tipos, especialmente os de longa distância, 
direcionados para o inimigo. 

Com o objetivo de proteger seus próprios territórios e de alcançar novas áreas 
para dispersar sua ideologia, as grandes potências passaram a adotar uma estratégia 
de dominação, em que a formação de blocos e alianças regionais e a instalação de 
bases militares eram de suma importância. 

No entanto, quem detinha o poder nuclear eram somente as grandes potências. 
Nesse contexto, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) surgiu 
como uma forma de perpetuar o poder nas mãos de quem já o detinha. Ele foi um 
importante instrumento de congelamento do poder mundial, não apenas militar, 
mas também político, econômico, científico e tecnológico. 17 

Isso porque os países que até o período da assinatura do tratado possuíam ou 
estavam próximos de possuir armas nucleares - Estados Unidos, União Soviética, 
França, Grã-Bretanha e China- foram considerados pelo TNP “Estados Nucleares” e 
tiveram garantido seu direito a desenvolver tecnologias e armas nucleares sem o 
controle de nenhuma instância. 

Enquanto isso, o TNP fixava para os demais Estados amplas restrições ao 
desenvolvimento e ao uso da energia nuclear, mesmo para fins pacíficos. Conforme 

 

17 CASTRO, João Augusto de Araújo. O congelamento do poder mundial. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília: Serviço Gráfico do Senado Federal, v. 8, n. 31, p. 41, jul./set. 1971. 
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o Embaixador José Augusto Araújo de Castro, que aquela época representava o 
Brasil nas Nações Unidas, 

o Tratado, que se interpreta como um complemento da Carta no processo de 
congelamento do poder mundial, viola, entretanto, vários de seus Propósitos e 
Princípios, na medida em que estabelece distintas categorias de nações: uma categoria 
de países fortes e, portanto, adultos e responsáveis, e uma categoria de países fracos e, 
portanto, não adultos e não responsáveis. O Tratado procede da premissa de que, 
contrariamente a tôda evidência histórica, o Poder traz em seu bôjo a prudência e a 
moderação. Institucionaliza a desigualdade entre as nações e parece aceitar a premissa 
de que os países fortes se tornarão cada vez mais fortes e de que os países fracos se 
tornarão cada vez mais fracos. 18 

Em outras palavras, este Tratado acabou oficializando a desigualdade entre os 
países, uma vez que dividiu o mundo entre as nações fortes e, consequentemente, 
adultas e responsáveis e as nações fracas, e que, por conseguinte, seriam não-adultas 
e irresponsáveis. 

O ex-representante também assinalou que o TNP estendeu ao campo da 
ciência e tecnologia os privilégios e prerrogativas garantidas na área da paz e 
segurança aos Cinco Membros Permanentes do Conselho de Segurança (Estados 
Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China). Ainda, estes membros já não 
coincidem mais com as atuais cinco potências nucleares.  

Ademais, a diplomacia brasileira entendeu que, além de cristalizar as 
estruturas de poder nos campos militar, político, econômico, científico e tecnológico, 
ficou evidente o baixo interesse por parte das superpotências em trabalhar pelo 
desarmamento, na medida em que, apesar de na época co-presidirem a Conferência 
do Comitê de Desarmamento, o Tratado se emprenhou em desarmar os países já 
desarmados. 19 

Portanto, tal fato demonstra a crença que as armas seriam mais perigosas na 
posse dos Estados de Terceiro Mundo do que em poder dos países "fortes, adultos e 
responsáveis”. No entanto, historicamente ficou demonstrado que essa premissa - 
que os Estados mais poderosos são mais prudentes e ajuizados - é empiricamente 
falsa.  

 

6. Os mecanismos de manutenção da paz da Organização Mundial das 
Nações Unidas (ONU) 

Em 1945, após o período de dois grandes conflitos mundiais que deixaram 
mais de 70 milhões de mortos, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), 
concebendo um sistema multilateral para tratar das questões de paz e segurança, 
que tem no Conselho de Segurança seu órgão central. 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) possui como principal 
responsabilidade a manutenção da paz e da segurança mundial, além de 

 

18 CASTRO, João Augusto de Araújo. O congelamento do poder mundial. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília: Serviço Gráfico do Senado Federal, v. 8, n. 31, p. 41, jul./set. 1971. 

19 NADER FILHO, Adalberto Simão. Conselho de Segurança e seu papel no século XXI: ONU por um 
mundo uno. Curitiba: Juruá, 2010, p. 210.  
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legitimidade para autorizar o uso da força e fazer cumprir suas decisões em caso de 
qualquer ato de agressão ou ameaça à paz. 

Seu órgão é composto por 15 membros, dos quais 10 são eleitos pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas para mandatos de 2 anos, e cinco membros 
(Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China) são permanentes e 
detentores de poder de veto. 

A composição e a estrutura do Conselho de Segurança retratam aquele período 
do pós-guerra, em que as potências vencedoras foram consagradas como membros 
permanentes, enquanto os países em desenvolvimento, principalmente os da 
América Latina e da África, foram preteridos.  

Uma das críticas feitas ao CSNU é que apesar das importantes transformações 
pelas quais o mundo passou desde que foi criado, sua estrutura não acompanhou as 
mudanças da agenda internacional e foi alterada somente uma vez, em 1965, com o 
aumento do número de vagas de membros não permanentes de seis para dez. Nesse 
sentido, um sistema desatualizado compromete a sua legitimidade, e, 
consequentemente, a sua eficácia.20 

Dessa forma, dado o papel importantíssimo da existência de um Conselho de 
Segurança capaz de lidar com as graves ameaças à paz e segurança mundiais, sua 
estrutura e composição deve refletir o atual contexto mundial, levando-se em 
consideração o desenvolvimento de novos agentes e desafios atuais do cenário 
internacional.  

Portanto, a reforma do CSNU é fundamental. É, mormente, uma forma de 
preservar o sistema multilateral de paz e segurança que, a despeito de suas falhas e 
deficiências, até então evitou a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial. Ademais, é 
importante que sua reestruturação seja debatida não apenas em organizações e 
eventos internacionais, mas pela sociedade em geral. 

A diplomacia brasileira defende que somente um Conselho de Segurança 
realmente representativo e transparente, que permita um grau maior de 
participação dos Estados-membros, será capaz de expressar adequadamente os 
interesses da comunidade internacional, especialmente dos países em 
desenvolvimento. 21 

Nesse sentido, a ampliação do CSNU, com a entrada de novos membros 
permanentes e não-permanentes, contribuirá para que as decisões do órgão, que 
afetam toda a comunidade internacional, sejam realizadas com mais equilíbrio e de 
forma mais inclusiva, legítima e eficaz.22 

 

20 Reformando o Conselho de Segurança da ONU. Ministério das Relações Exteriores. Disponível 
em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/4779-
reformando-o-conselho-de-seguranca> Acesso em: 19 mar. 2020. 

21 PATRIOTA, Antonio de Aguiar. Hora de reformar. O Globo. 28 abr. 2013. Disponível em: 
<http://csnu.itamaraty.gov.br/artigos?id=65>. Acesso em: 20 mar. 2020.  

22 PATRIOTA, Antonio de Aguiar. Hora de reformar. O Globo. 28 abr. 2013. Disponível em: 
<http://csnu.itamaraty.gov.br/artigos?id=65>. Acesso em: 20 mar. 2020.  
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Ainda, o Brasil está convencido de que apenas a expansão dos membros 
permanentes e não-permanentes poderá sanar a grave falta de representatividade 
do Conselho. Uma reforma abrangente do órgão, como forma de garantir sua eficácia 
e legitimidade, é encarada como um atual objetivo nacional. Isso pois o 
enfraquecimento do CSNU representaria um risco à manutenção da estabilidade 
internacional, a qual foi conquistada nos últimos 60 anos pela comunidade 
internacional através da ONU.   

Por isso, é imprescindível atentar-se para as mudanças pelas quais o mundo 
passou após o período da Guerra Fria e que se discuta ativamente sobre a 
manutenção da estabilidade, paz e segurança mundial, especialmente sobre a 
reforma do CSNU. 

 

Considerações finais 

Em síntese, o tratado de não proliferação de armas nucleares (TNP), o qual foi 
assinado no período pós-II Guerra Mundial e que possuía como principal função 
frear a corrida armamentista nuclear, evitando, assim, um possível terceiro conflito 
mundial, atualmente é assinado por 191 países, tonando-o o principal acordo de 
limitação de armas nucleares. 

Contudo, é necessário compreender o contexto em que ele surgiu. O período 
da Guerra Fria foi marcado pela bipolaridade entre duas superpotências: Estados 
Unidos e União Soviética. Estas nações, além de disputarem quem detinha o maior 
poder bélico, também competiam nos campos político, econômico, científico e 
tecnológico.  

Ademais, coma intenção de proteger seus territórios e de alcançar novas áreas 
para dispersar sua ideologia, as grandes potências adotaram uma estratégia de 
dominação, por meio da formação de blocos e alianças regionais. Com isso, a maioria 
dos Estados do denominado Terceiro Mundo, inclusive o Brasil, assumiram um lado 
no confronto com a finalidade de receber a tecnologia e outros benefícios dos países 
mais desenvolvidos.  

Nesse contexto, o TNP se tornou um instrumento que perpetuou o poder nas 
mãos de quem já o detinha, na medida em que estabeleceu que os países que já 
possuíam ou estavam próximos de possuir armas nucleares (Estados Unidos, União 
Soviética, França, Grã-Bretanha e China) poderiam continuar desenvolvendo 
tecnologias e armas nucleares sem o controle de uma instância superior, enquanto 
as demais nações sofreram amplas restrições, sendo impedidas de adquirir armas 
nucleares e receberam limitações no desenvolvimento da tecnologia nuclear.  

Recentemente, o cenário mundial sobre Acordos Nucleares sofreu duas 
grandes mudanças: a primeira foi a saída dos Estados Unidos em agosto de 2019 do 
tratado sobre Armas Nucleares Intermediárias (INF), do qual a Rússia também fazia 
parte e proibia o uso de mísseis com alcance de entre 500 e 5.500 quilômetros. A 
segunda mudança foi a retirada do Irã do Plano de Ação Conjunto Global, acordo 
nuclear de 2015, que limitava o programa nuclear do Irã em troca da suspensão das 
sanções internacionais impostas a este país.  
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Diante disso, verifica-se um aumento das tensões mundiais entre grandes 
potências nucleares e seus aliados.  Há, ainda, a possibilidade de contar com o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), órgão importantíssimo para a 
manutenção da paz e da segurança mundial, além de outros Tratados Nucleares 
ainda em vigor. No entanto, este órgão precisa passar por algumas mudanças para 
preservar sua legitimidade e capacidade de lidar com as graves ameaças à paz e 
segurança mundial.  

Entre as mudanças defendidas, está o aumento no número vagas para 
membros permanentes e não-permanentes, especialmente com a inclusão de países 
em desenvolvimento, de forma a garantir maior representatividade e transparência 
nas decisões do órgão.  

Portanto, para que o cenário mundial possa se manter estável e que para que 
se evite a eclosão de um temido e trágico Terceiro Conflito Mundial, o que 
possivelmente acabaria com toda ou maior parte da vida humana, é necessária a 
cooperação e compromisso tanto países ainda em desenvolvimento, como dos 
países desenvolvidos. Assim, é essencial a assinatura de um novo acordo nuclear que 
atenda ao interesse coletivo mundial e que possa ser cumprido por todas as partes.  
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