
Palavras do Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, Presidente da 

Fundação Alexandre de Gusmão, por ocasião do lançamento do livro 

Obrigação Universal de Desarmamento Nuclear, de Antônio Augusto 

Cançado Trindade, no Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Rio de 

Janeiro, em 8 de maio de 2017. 

 

 É para mim motivo de grande satisfação estar no Instituto dos 

Advogados Brasileiros ao lado do seu Presidente, Técio Lins e Silva, do 

presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ), doutor 

Francisco Amaral; do presidente da Sociedade Brasileira de Direito 

Internacional, doutor Antônio Celso Alves Pereira; e do Juiz Antônio 

Augusto Cançado Trindade, para lançar o livro, A Obrigação Universal 

de Desarmamento Nuclear, de autoria do grande jurista e membro da 

Corte Internacional de Justiça, na Haia.  Acresce a esse sentimento a 

coincidência de ter meu pai  entre os ilustres ocupantes da Academia e 

integrantes do seu Conselho. Assim, nas pessoas do Presidente Francisco 

Amaral e do Conselheiro Everardo Moreira Lima, cumprimento todos os 

demais distinguidos participantes deste colegiado.  

 

2. Na condição de Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão 

(Funag), entidade ligada ao Ministério das Relações Exteriores, sinto-me 

honrado com o convite do Presidente Técio Lins e Silva - que aproxima 

nossas instituições - para o lançamento, nesta instituição da obra 

inaugural da Coleção Direito Internacional do Acervo Bibliográfico da 

Funag. Este reúne mais de mil obras, das quais seiscentas encontram-se 

disponíveis na internet e podem ser baixadas gratuitamente. Muitas dizem 

respeito à esfera jurídica.  

 

3. Devo confessar o misto de satisfação e surpresa diante do pedido 

do Professor Cançado Trindade para que escrevesse a apresentação do 

livro. O prefácio do Embaixador Sergio Duarte, um dos maiores 
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especialistas brasileiros em temas de desarmamento, já cobria amplo 

espectro temático e histórico para facilitar a compreensão da perspectiva 

da diplomacia e das relações internacionais. Lamento que, por uma 

questão de datas, Sergio Duarte não tenha podido estar hoje conosco 

como era seu propósito.  

 

4. Lançar o presente livro na ABLJ não só traduz o reconhecimento 

do mérito do trabalho, como representa também um juízo sobre a 

importância da questão do desarmamento nuclear e das razões nele 

apresentadas.  Foram esses fatores que influíram de igual modo na 

decisão de editar, sob a forma de livro, o Voto Dissidente do Juiz 

brasileiro. Haveria que lhe dar maior publicidade para compensar a 

decisão de Minerva do Presidente da Corte de não julgar o caso do 

Desarmamento Nuclear.  

 

5. O binômio Guerra e Paz é um desafio perene nas reflexões sobre as 

relações internacionais à sombra da tradição hobbesiana. Na era nuclear, 

esse desafio é global, pois ameaça a totalidade da vida no planeta.  Diante 

dessa grave constatação, é claro que a solução desse dilema existencial 

interessa a todos, não apenas aos Estados, às organizações internacionais,  

mas também à sociedade civil e aos indivíduos. Devemos zelar pelo 

respeito aos direitos e princípios que protegem cada um e a humanidade. 

Impõe-se desenvolver uma consciência cívica dessas questões. Afinal, 

além de cidadãos de um Estado, somos parte de um mundo 

interdependente e que se globaliza inexoravelmente. É preciso clara 

compreensão de nossos direitos, deveres e obrigações seja como 

integrantes de entidades regionais como o Mercosul e a OEA, seja como 

membro das Nações Unidas.  
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6. O caso submetido à Corte Internacional de Justiça, principal órgão 

judiciário das Nações Unidas, em outubro de 2016 pelas Ilhas Marshall, 

Estado formado por um arquipélago no Pacífico, b                     

                                                                     

que                                                                   

                                                                        

armas nucleares. Demonstra ainda                                      

                                                                   

                     .  

7.                                                                   

                                                                  

                                                                        

humanidade. J ,                                                      

                                                                          

            .  

8.                                                                

                                                                  

              –                                                     – 

                                                                   

                     –                                              

                                                                         

                                                                     

                                                                           

                                                         

                                                            

                              -los sentir seus compromissos pendentes.  

9. Mais do que decorrente de at                  , o desarma      
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ratificada pela Corte “                                              

                                                          “buscar de 

   -                                                         

desarmamento nuclear em todos os seus aspectos”   

10.                                                                    

                                                                  P 

(obrigação do desarmamento)                                    

                        , as Ilhas Marshall invocaram                   

                                                                       

                                                                

                                                                     

                                                                      

             , que, em 1945, a transferiu, temporariamente, aos Estados 

Unidos, com a                                                           

                                                                     

                                                                     

                                                         .  

11.                                                                 

                                                                 

                    –                                                  

                        : a neg                                  

                                                                     

                                                                     

                                                                    

possa co                                                                    

                                                                         

                    .  
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12. Apesar do caráter discriminatório do TNP, o Brasil aderiu aquele 

Tratado                                                                

                                                             

                                               ridade no sistema 

internacional. Essas mudanças                            , com o fim da 

Guerra Fria, e a percepção de que     “                                 

o estariam levando                     ” serviram de argumento para 

o governo brasileiro pedir a autorização do Congresso para aderir ao 

Tratado.  

13.  A Mensagem ao C                                       

“                                                                      

                                                              

                                                      , desarmamento e 

uso                              ”.                                     

                                                                

                               , o Brasil afirmou, nas palavras do seu 

                    “                                                 

                                                           , o Brasil tem 

um papel positivo a exercer no mundo... que deve ser proporcional aos 

                         ”   

14.                                                                  

                     -                                         

                                                              

                                                                  

                                                                     

                                “                                 

                                                          ”             
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                                                                 . 

15.                                                                 

                                  contrapartida                       

                                                                    

                                                                        

                                                                    

                                                                     

                                                    .  

 16.                                                               

                                                                      

                                                                   

entidades especializadas, como o Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI). De aco                                

                                                                  

                                                                         

                                                                          

signif                                                                    

                                                                 

                                                                 

                                       . Segundo                      

                                                                

                                                            

“                        ”.  

17. Em discurso que fez em Praga, em 2009, o então Presidente dos 

EUA Barrack Obama advertia que:  
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guerra nuclear gl                                                  

                                                                    

                                                                      

                                                                    

      -            -             -                                      

                                                                    

                                                               

                       “  

18. A ele                                                           

                                                                    

                                                               

                                                                        

     -                                                            

                                                                    

                                                                   

                            as conhecemos hoje e os conceitos e 

doutrinas militares com impacto nos acordos internacionais. De todo 

modo, o grave desafio para a humanidade persiste na linha do discurso de 

Obama e do temor de uma nova corrida armamentista nuclear.  

19. Em discurso pro                                         

                                                                       

                                                                  

Unidas a                            “                                       

                          ”                        “                 
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                                                                  ”  

20.                                                        

                                                                       

                     , entre outros, projeto de Reso     ,              

                                                                     

                                                                       

                                     . O projeto foi aprovado pela 

Assembleia Geral em 23 de dezembro de 2016, com maioria superi     

                      -                                      -se no 

primeiro semestre de 2017.  

21. O conhecimento desses antecedentes tanto sobre a evolução    

                             ,                                  

                                                             

                                                                    

                                                                           

                                                              , de 

acordo com o TNP. Este é o grande mérito do Livro do Professor 

Cançado Trindade que revela ao grande público a questão por trás do seu 

Voto Dissidente. 


