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PreFácio

O complexo e controvertido tema do desarmamento nuclear é enfrentado 
com coragem e profissionalismo por Wolf EJZENBERG neste trabalho, que me-
receu a aprovação como mestrado em Direito Internacional, sob a orientação do 
Professor associado Geraldo Miniuci FERREIRA Júnior, na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, em banca examinadora que tive a satisfação de inte-
grar. E essa satisfação se deve tanto a razões institucionais como pessoais: ainda que 
indiretamente, por ser partícipe da produção acadêmica de alto grau, característica 
de considerável parte do trabalho produzido na Universidade de São Paulo, como 
também ocorre em nosso Departamento de Direito Internacional e Comparado, 
como também pelas qualidades intelectuais e humanas do seu autor.

O tema do desarmamento nuclear não somente continua perigosamente atual 
como ganha em relevância e urgência, diante das recentes declarações de dois diri-
gentes – o presidente da Federação da Rússia, Vladimir PUTIN, e o presidente dos 
Estados Unidos, Donald TRUMP – no sentido de ambos pretenderem fortalecer 
os respectivos arsenais nacionais de armas nucleares. Considerando serem já estes 
os dois países detentores dos maiores arsenais (declaradamente) existentes, essas 
afirmações, descontadas as proporções de bravata e de viés, por assim dizer, mera-
mente cenográfico, provavelmente ínsitas a todas as ações de tal classe de líderes 
políticos, podem ter repercussões de alcance mundial e de enorme impacto para o 
conjunto do mundo.

As declarações de ambos foram, contudo, bastante claras:
“Os EUA devem fortalecer e expandir sua capacidade nuclear até o momento 

em que o mundo recobre a sensatez em relação às armas nucleares”, afirmou o 
então presidente eleito dos EUA, Donald TRUMP, antes mesmo de sua posse, em 
20 de janeiro pp.

“[A Rússia deve] expandir a capacidade de combate das forças nucleares es-
tratégicas, principalmente fortalecendo os mísseis”, declarou, no mesmo dia, o 
presidente russo Vladimir PUTIN.

Sintomaticamente, estas duas declarações foram tornadas públicas no mesmo dia, 
com algumas horas de intervalo entre uma e outra. Como noticiado pela imprensa.1

1    O Estado de São Paulo, 23 de dezembro de 2016, página A 8, “Trump dispara alerta ao propor forte expansão nuclear 
dos EUA em tuíte”.
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Nada poderia ser mais lamentável e desastroso do que desencadear acirra-
mento da corrida armamentista, especialmente voltada para as armas nucleares. 
Contudo, é parte do contexto presente do mundo, onde a ‘sensatez’ parece ser 
artigo em falta. Essa mesma ‘sensatez’ à qual expressamente se refere esse senhor 
que brevemente assumirá como o próximo presidente dos EUA, e já nos faz ter 
enormes saudades dos oito anos de gestão presidencial de Barak OBAMA.

Em sentido contrário, condenando a ameaça nuclear e insistindo na neces-
sidade de se dar continuidade aos esforços, tendentes ao desarmamento nuclear, 
manifestou-se o presidente da República Popular da China, XI Jin Ping, na tribuna 
da Organização das Nações Unidas, em meados de janeiro de 2017. São vozes dis-
cordantes, dentre atores relevantes do atual cenário internacional.

Diante desse quadro dos últimos dias, em que se ouvem declarações contrá-
rias e favoráveis, o que se pode esperar do tema “desarmamento nuclear” e qual 
pode ser o papel do direito internacional diante de questão como essa? Mesmo 
com risco de parecer estranho ao reinante ‘realismo’, eu acredito e reitero que mui-
to deve ser esperado, sob pena de descrermos da possibilidade de continuidade de 
existência de vida inteligente no planeta. E esse risco não parece ser mera abstração 
em nossos dias, sobretudo quando se trata de ‘desarmamento nuclear’, sob o ponto 
de vista do direito internacional e dos mecanismos de atuação e de controle deste.

Acredito e defendo que somente com o direito internacional se pode tentar 
fazer avançar a regulação desse relevante e controvertido tema. Porque justamen-
te em tempos em que se parece assistir ao aumento do número e da gravidade 
das ameaças, bem como ao agravamento de tensões em contexto internacional, 
bastante conturbado e volátil, é preciso deixar claro que o direito internacional 
não somente teve, como tem e inexoravelmente terá papel a cumprir, para a 
solução pacífica de controvérsias internacionais, e para a construção e o aperfei-
çoamento de sistema institucional e normativo internacional, no seio do qual 
possam ser enfrentadas e resolvidas questões como esta, não somente do desar-
mamento nuclear, como do controle da produção e distribuição internacional 
de tecnologia de guerra e de armamento em geral, ao lado de outras candentes 
questões da presente agenda mundial, questões essas que cedo ou tarde terão 
de ser enfrentadas pela comunidade internacional. Em extenso leque, que se 
estende, para lembrar somente alguns dos temas mais presentes na agenda, do 
esgotamento dos recursos naturais ao aquecimento global, da poluição da água, 
do ar e do solo, como do tratamento sustentável do lixo e dos resíduos, todos 
esses tendo em comum o fato de serem gerados pela ação humana sobre o plane-
ta. Tudo isso e muito mais, como também o controle de armamento em geral, e 
especificamente os meios e modos de alcançar e assegurar a efetivação de algum 
grau de desarmamento nuclear, são todos esses temas que terão de ser regulados 
com utilização do direito internacional, e valendo-se dos mecanismos por este 
contemplados, de tratados e de instituições para a regulação de matérias, cuja 
relevância transcende a simples órbita possível de regulação e de atuação pelos 
estados, individualmente considerados. 
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Se e quando o concurso de mais de um estado se faz necessário para regular 
qualquer tema, será somente por meio do direito internacional que tal matéria terá 
de ser colocada em termos legalmente equacionados. Ainda não se inventou outro 
meio de solucionar questões de relevância e de interesse para a humanidade. Exce-
tuadas as soluções que contemplem o uso da força: o que, ademais, é totalmente 
inadequado e inviável em relação às armas nucleares, porquanto esses arsenais 
existem para não serem usados, pois, uma vez desencadeados ataques, estamos 
inexoravelmente fadados à total destruição do planeta. No que já faz décadas se 
consolidou como entendimento da “destruição mutuamente assegurada” (MAD – 
na sigla em inglês, que não poderia ser mais adequada, porque é expressão de pura 
e rematada loucura), é sabido que o recurso de se dispararem armas nucleares, por 
parte de um estado contra outro ou outros, imediatamente desencadearia reação 
em cadeia, que levaria à destruição recíproca, em escala planetária.

Não é preciso fazer grande esforço de inventividade do terror, para se con-
ceber o que poderia ser o mecanismo que levou ao envolvimento de dezenas de 
países, nas duas guerras do século passado, que receberam o epíteto de ‘mundiais’, a 
primeira de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945, que outros preferem englobar 
sob a rubrica da ‘nova’ guerra dos trinta anos, como se tivessem sido décadas de 
guerra, com a trégua de vinte e um anos entre ambas. E conceber como poderia ser 
o encadeamento da destruição em massa, se alguns países resolvessem atacar outros 
com os seus respectivos arsenais nucleares.

Por isso, apesar dos ventos contrários que parecem soprar à alvissareira aná-
lise feita por Wolf Ejzenberg em seu Desarmamento nuclear, eu o saúdo pela 
escolha do tema, e pela forma como o tratou. Espero que, na esteira deste trabalho, 
se discuta e se diversifique entre nós o debate sobre o tema. Espero, igualmente, 
que, recobrada a sensatez, algo que ultimamente pouco se tem visto aplicada pelos 
dirigentes de vários estados, possa ser retomado o tema para a discussão e regula-
ção em âmbito internacional. Porque não haverá outro modo de o tratar e o fazer 
progredir, se não for mediante o direito internacional.

Talvez os meus votos, aqui formulados, em relação ao relevante e oportuno 
trabalho de Wolf Ejzenberg, estejam influenciados pelo momento em que vivemos, 
quando um novo ano que começa nos leva a formular bons propósitos no plano 
pessoal – as famosas e efêmeras resoluções ano novo – mas também suscita em cada 
um de nós a expectativa por algo novo e melhor, para o país e para o mundo. Mas 
essas expectativas não costumam durar muito.

Não se trata somente de vaga expectativa. Indo além do plano e das conjun-
turas pessoais, firmemente acredito e continuo a defender o inafastável papel do 
direito internacional, no contexto pós-moderno, para regular as mais importantes 
questões de interesse da comunidade internacional, por ser o único meio para 
a regulação de tais matérias intrínseca e inexoravelmente internacionais, porque 
transcendem a capacidade de regulação de qualquer país, separadamente considera-
do. A humanidade ainda não inventou nada que substitua o direito internacional 
para enfrentar e resolver as grandes questões e os desafios comuns da humanidade. 



XIII

Precisamos fortalecer o direito e as instituições internacionais, para que o mun-
do possa se tornar lugar mais seguro e mais viável para a continuação da grande 
aventura que é a vida de cada um e do conjunto da espécie, em relação à qual não 
devemos descrer da capacidade de solucionar problemas – criados ademais pela 
própria espécie humana. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 2017 

PAULO BORBA CASELLA 

Professor titular de Direito Internacional Público 
e chefe do Departamento de Direito Internacional 

e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
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aPresentação

Wolf Ejzenberg foi meu orientando no programa de pós-graduação da Fa-
culdade de Direito da USP. O livro ora publicado resulta de sua dissertação de 
mestrado, defendida em 6 de abril de 2015, no âmbito do Departamento de Direito 
Internacional e Comparado.

O tema escolhido, desarmamento nuclear, comporta, ao mesmo tempo, as-
pectos morais, políticos, econômicos e jurídicos, pois envolve vida humana, paz 
e segurança, recursos humanos e naturais, e legalidade ou ilegalidade da posse e 
da utilização de artefatos nucleares. Sob perspectiva histórica, o desarmamento 
representa nova etapa nas relações internacionais: num primeiro momento, que 
se localiza nos tempos da guerra-fria, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear 
(TNP), de 1968, ao vedar qualquer tipo de assistência para a fabricação de armas 
nucleares, nada mais fora do que mera tentativa patrocinada por EUA e URSS 
de impedir o acesso de novos países ao que se já denominou “clube do átomo”, 
formado por países que dominavam todas as etapas necessárias para a confecção 
de artefatos nucleares.

Mas, com a queda do muro de Berlim, em 1989, ruiu também a estrutura do 
poder mundial, que deixara de ser bipolar para assumir outras configurações. O 
TNP vem sendo revisto, e, no momento em que se prepara a publicação do tra-
balho de Wolf Ejzenberg, iniciam-se, em Genebra, no âmbito da Conferência do 
Desarmamento, negociações de um instrumento jurídico vinculante que introduza 
vedações, obrigações e compromissos políticos no sentido de proibir e eliminar 
por completo todas as armas nucleares, representando nesse sentido um avanço em 
relação ao TNP acordado em 1968.

Sua realização, porém, esbarra sobretudo na própria estrutura estatocêntrica 
das relações internacionais, em que os Estados ainda detêm o monopólio do uso 
da força. Trata-se de estrutura semelhante à do federalismo proposto por Kant, no 
qual nenhum Estado se submete a coerção legal exterior alguma e o direito das 
gentes tem a reciprocidade como elemento essencial. Em que medida um contexto 
político-jurídico com essas características permite que se chegue a um acordo com 
a ambição desse que se pretende negociar em Genebra? Que tipo de progresso na 
direção da proibição e da eliminação de armas nucleares será possível realizar em 
semelhante circunstância? Quais desenhos institucionais são factíveis? O livro de 
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Wolf Ejzenberg deve ser lido tendo-se essas perguntas orientadoras no horizonte e 
com a atenção voltada para os desdobramentos das negociações sobre o assunto no 
âmbito das Nações Unidas.

GERALDO MINIUCI
Professor Associado do Departamento de Direito Internacional e 
Comparado da Faculdade de Direito da USP.
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