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R E S U M O

O presente trabalho tem como finalidade dar uma idéia do

que foram as posições brasileiras durante a fase final de nego

ciações do Tratado para a proscriçâo de armas nucleares na Ame

rica Latina: Como se sabe, dos quatro perídos de sessões rea

lizadas pela Comissão Preparatória para a Desnuclearização pa-

ra a América Latina (COPREDAL), O último foi o mais importante,

tendo em vista o Consenso obtido, e, principalmente, a capaci-

dade de negociação brasileira, fundamental na obtenção do Con-

senso alcançado naquela reunião e que não parecia viável, ain-

da na sessão anterior. Procurei, ainda, analisar os principais

artigos do Tratado, tentando demonstrar sua importância e a par

ticipaçâo brasileira na elaboração dos mesmos.

No estágio seguinte, fiz um pequeno estudo comparativo-

entre os pontos principais do Tratado de Tlotelolco e do Trata

do de Nao-Proliferação Nuclear, que à época ainda se achavam em

estágio de elaboração.
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I Introdução

Poderíamos dizer que o fato político motivador do

Tratado de Proscriçâo de Armas Nucleares na América Latina, foi

a crise de mísseis ocorrida em Cuba, em 1962, A partir dessa

época, mais precisamente em 1963, tiveram início, ainda sob for

ma indefinida, reuniões de Estados Latinos Americanos, com o ob

jetivo de criar-se uma zona livre de armas nucleares na região.

As mencionadas reuniões, posteriormente sacramentadas pela Orga

nização das Nações Unidas, desdobraram-se em quatro períodos de

sessões, que, em 1967, tiveram o seu fim com a elaboração e con

sequentemente aprovação pelas partes contratantes, do Tratado pa

ra Proscriçâo de Armas Nucleares na América Latina.

Ainda na sessão de Encerramento do quarto perío

do de sessões do COPREDAL (Comitê Preparatório para Desnuclea-

rização da América Latina), cerca de quatorze países (Bolívia,

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras,

México, Panamá, Peru, El Salvador, Uruguai e Venezuela), firma-

ram imediatamente o tratado, demonstrando o êxito da iniciativa.

Na ocasiSo, a delegação brasileira ao quarto ' pe-

ríodo de sessões do COPREDAL, fez declaração de apoio ao Trata-

do justificando entretanto, os motivos pelos quais o Brasil não

p assinava de imediato.

Após haver exprimido a satisfação do Governo Bra-

sileiro qucnto à elaboração e aprovação do Tratado, documento sem

precedente na história mundial contemporânea, o representante bna

sileiro assinalou que, dada a ocorrência, em breve, de um novope

rido presidencial no Brasil, e a importância do documento con-

cluído, o apoio da delegação do Brasil ao projeto do Tratado, de

veria ser interpretado como ad referendum do Governo brasileiro.

II Análise dos principais artigos do tratado

Diante das divergências iniciais, a propósito da

entrada em vigor do Tratado, chegou-se a.fórmula jurídica, con

substanciada no artigo 28 do Tratado, e encontrou-se uma denomina
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dor comum a propósito do assunto.

O mencionado denominador comum constituir-se-ia

no pacifismo de todos os Estados Latinos Americanos, tendo como

variável a preocupaçSo com a eficácia do Convênio, o grau de

cautela e a preocupação com a própria segurança, que cada Esta-

do demonstraria na elaboração do tratado.

A partir, portanto, desta premissa, de serem to

dos os governos pacifistas, todos poderiam assinar e ratificar

o tratado, independendo da entrada em vigor simultânea do mes-

mo para todos os Estados.

O mencionado artigo estabelece, portanto, uma sé-

rie de condições prévias para a entrada em vigor do tratado, ca

da um dos signatários selecionando,entre as condições estabele

cidas, as que sejam essenciais a sua segurança.

O parágrafo segundo do artigo regula a dispensa

no ato da ratificação, de um ou mais, e ate, de todos os requi-

sitos. E essa possibilidade corresponde a admitir que países

soberanos possam "desnuclearisar-se" a qualquer tempo sem preo-

cupações maiores com a própria segurança:

O parágrafo terceiro do artigo condiciona o fundo

namento da Agência à" entrada em vigor do Tratado para onze sig-

natários .

Já o parágrafo quarto, regula o surgimento de uma

nova potência nuclear. Esta possibilidade já estava atendida

pelo próprio parágrafo um inciso A. No entanto restava a pos

sibilidade do surgimento desta potência após a entrada em vigor

do tratado, para todos os signatários. E neste segundo caso,tor

nou-se evidente d inadequação de uma parte contratante arcar com

o ônus da denúncia do Tratado, em virtude de uma ocorrência to-

talmente estranha a sua vontade.

Desta forma; para os signatários que se hajam tor

nado partes contratantes sem recorrer a dispensa dos requisitos

do inciso a do parágrafo primeiro, criou-se um mecanismo de sus

pensão dos efeitos do Tratado, até que a nova potência nuclear

se disponha a firmar o protocolo específico.

Assim, dos vinte e seis países que hoje inte-

gram a América Latina, vinte e quatro assinaram o tratado e vin
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te e três o ratificaram, com as reservas do artigo vinte e oito,

parágrafo dois. Acrescente-se que Cuba e.Guiana nâo assinaram

o tratado e a Argentina nâo o ratificou.

O tratado em si, formalmente, compõe-se de uma in-

trodução, de cláusulas dispositivas, de cláusulas finais, e dos

anexos. (Protocolos um e dois). A existência dos Protocolos

impSem-se por dizerem respeito a outras partes contratantes que

nâo as do corpo do Tratado.

O Protocolo um destina-se a países de fora da re-

gião, com colônias na área; (França, Holanda, Grã-Bretanha e Es-

tados Unidos da América). Das quatro potências mencionadas, ape

nas a França nâo firmou e ratificou o Tratado, com a alegação de

que as mencionadas colônias seriam pa rte integrante de seu terri

tório.

Já o Protocolo dois, seria destinado às nações pos-

suidoras, â época, de armas nucleares. Estas nações se comprome

teriam, por esse instrumento, a nâo fazer ou ceder o uso de ar -

mas nucleares na Região. Dos países constantes do Protocolo(Es

tados Unidos da América, Grã-Bretanha, União Soviética e Repúbli

ca Popular da China),apenqs a União Soviética e a índia nâo o

ratificaram.

No que diz respeito o artigo primeiro, o Tratado

contém restrições mais amplas que as preconizadas pelo Tratado de

Nâo-Proliferaçâo de Armas Nucleares, uma vez que cobre quase to-

das as possibilidades do uso de armas nucleares, exceto ò seu

trânsito.

Vale dizer que, d época, Argentina e Venezuela in-

sistiram tenazmente n<a inclusão, no artigo da palavra "transpor

te", alegando que, sem essa referência explícita, o Tratado te-

ria uma válvula de escape para a segurança da Região. No enten-

der do Brasil, cada Estado, individualmente, no exercício de seus

direitos soberanos, concederia ou nâo a autorização de transporte

ou trânsito em seu território, sem que com isso pudessem ser com

prometidos os objetivos do Tratado, tese essa que acabou vito-

riosa.

Aliás esta é a posição definida pelo Brasil na

Reunião de Consulta sobre a Convenção de Proteção Física de Mate



- 4 -

riais Nucleares, que ora se realiza em Viena.

A posição brasileira é de que somente o transporte

internacional de materiais nucleares pode ser regulamentado pe-

la Convenç9o sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares, ca-

bendo a cada Estado, individualmente, estabelecer as normas com

petentes para o transporte de material nuclear em seu territó-

rio .

O artigo sétimo do Tratado regulamenta a criação

de Organismo, ou nos termos do Tratado, de agência para exercer

o controle e fiscalização do cumprimento das obrigaçSes do Trata

do.

Este Organismo que foi denominado Organização pa-

ra a Proscriçâo de Armas Nucleares na América Latina possui a se

guinte estrutura administrativa:

a - Conferência Geral; integrada por todos os

membros da Opanal, com voto individual. Estão

previstos ainda, observadores de países vincu-

lados ao Tratado. Saliente-se ainda, que os

países que assinaram os Protocolos n2 I e II,

nâo integram a Conferência Geral.

b - Conselho; sua competência é pj~evista no arti-

go 102, tendo como finalidades o controle do

cumprimento do Tratado. E composto por cinco

membros eleitos por um período de quatro anos.

c - Secretaria; competência estabelecida pelo arti

go 112. A Secretaria compõe-se de um Secreta

rio-Geral, investido de funções administrati-

vas e Jurídico-políticas. A Secretaria não se

subordina a nenhuma entidade ou Governo que riá>

a Agência.

Caberia, portanto ao Conselho, a observação e

fiscalização no que diz respeito ao cumprimento do Tratado,atuan

do como executor do sistema de controle, que abrange os artigos

122 a 162 do Tratado.

Dentre os artigos do mencionado sistema, o de nú

mero 132 estabelece claramente que cada Parte Contratante poderá
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negociar acordos bilaterais com a Agência Internacional de Enei—

gia Atômica, sendo da mesma forma, facultativo às partes que as-

sim o desejarem a negociação de acordos multilaterais com a Agên

cia. A inclusão da frase "salvo em caso fortuíto ou de força

maior" ao fim do parágrafo primeiro, deu, também, maior liberda-

de de ação às partes contratantes na negociação, dos mencionados

acordos.

Atualmente, já sao em número de onze os acordos

concluídos com a Agência Internacional de Energia Atômica, haven

do outros cinco em estágio de negociação.

Dos acordos concluídos, três o foram através de

negociação direta dos próprios países (Uruguai, República Domini

cana e México) havendo os demais sido negociados através de in-

termediação da Organização para Proscriçâo de Armas Nucleares na

América Latina.

Entre os países que estão com acordos ainda pen-

dentes estQo Suriname, Paraguai, Trinidad Tobago, Barbados e Ba-

hamas. Ressalve-se ainda, a aprovação do Acordo Trilateral de

Salvaguardas entre o Brasil e República Fedenal Alemã e a Agên

cia Internacional de Energia Atômica.

O artigo 162 do Tratado especifica as medidas

de controle e inspeção do Acordo em forma tecnicamente perfei-

ta e mais abrangente do que a do Tratado de Não-Proliferaçâo de

Armas Nucleares. Entre os mecanismos estabelecidos está o de que,

ao constatar-se a violação de qualquer das obrigações impostas,o

fato é comunicado ao Secretário-Geral das Nações Unidas para

transmissão ao Conselho de Segurança, à Assembléia Geral, e, ain

da, ao Conselho da Organização dos Estados Americanos.

Com relação a esta última organização, as even

tuais medidas de coerçao seriam tomadas através do Conselho, que

poderia autorizar a formação do contingente armado repressor pa

ra paralisar ou sustar qualquer transgressão ao Tratado.

O sistema de controle do Tratado de Tlatelolco é,

portanto, mais incisivo e complexo do que o imposto pelo Tratado

de Nao-Proliferaçâo de Armas Nucleares, pois, â medida em que es

te é voltado especialmente para os acordos de salvaguardas, no

tratado de Tlatelolco as Salvaguardas sâo apenas um dos seus ins
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trumentos, que se combinam, conferindo maior efetividade ao con

trole.

0 artigo 182 do Tratado, relativo às explosões nu

cleares pcra fins pacíficos, atende plenamente aos interessesfu

turos da América Latina no campo da pesquisa nuclear e sua apro

vaçâo foi das mais difíceis, chegando-se a uma forma satisfató-

ria do referido artigo somente no último período de sessões do

COPREDAL :

É de observar-se que as potências nucleares vin-

culadas ao tratado tentaram de todas as formas obstar a aprova

çâo do artigo, através de diversas fórmulas. Dessas fórmulas a

mais notória consistia em vincular a utilização da energia nu-

clear para fins pacíficos aos tratados internacionais vigentes

sobre o assunto. Era pois uma tentativa de subordinar o Trata-

do de Tlatelolco ao Tratado de Nâo-Proliferação de Armas Nuclea

res havendo, finalmente, prevalecido a fórmula que faculta às

partes contratantes realizarem explosões nucleares para fins nôb

-bélicos por seus próprios meios.

No que diz respeito o artigo 242, relativo a so-

lução de controvérsias, convencionou-se que, a não ser que as

partes interessadas encontrem outro meio de solução pacífica,

qualquer questão ou controvérsia que nQo tenha sido soluciona

da poderá ser submetida à Corte Internacional de Justiça, com

o prévio conhecimento das partes. Na ocasião, eliminou-se. pa

rágrafo que facultava à Conferência-Geral solicitar à Corte In-

ternacional de Justiça opinião sobre qualquer questão jurídica

que surgisse no âmbito das atividades do Organismo.

Tal eliminação foi feita com base no inciso se-

gundo do artigo 96 da Carta das Nações Unidas, que limita aos

órgãos da ONU a faculdade de solicitar pareceres ou formular

consultas à Corte de Haia.

Com relação ao artigo 30, relativo à vigência e

Denúncia do Tratado, o mesmo faculta a denúncia do Tratado por

uma parte contratante, não só por circunstâncias que já hajam

ocorrido, como por circunstâncias que possam ocorrer em futuro

previsível. Tal formulação, além de resguardar ao máximo a se

gurança das part<5 contratantes, confere uma grande amplitude às

possibilidades de denúncia.
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III Principais Características do Tratado de Tlatololco e a po-

sição brasileira nas negociações finais.

No decorrer do último período de sessões do

COPREDAL, realizado na Cidade do México, de 31 de janeiro a 14

de fevereiro de 1967, cristalizaram-se as posições que permiti-

ram a elaboração do "Tratado para a ProscriçSo de Armas Nuclea-

res na América Latina", anteriormente conhecido como "Tratado

de desnuclearização", redenominado por iniciativa brasileira.

O mencionado IV Período de Sessões do COPREDAL te

ve início em clima bastante tranqüilo, motivado pelos entendi-

mentos informais mantidos pelos principais protagonistas das ne

gociações - Brasil e México - no decorrer do XXI Período de

Sessões da Assembléia Geral das Nações Unidas.

O impasse acontecido durante o ÍII Período de

Sessões do COPREDAL foi contornado através de fórmula aprovada

pelo Comitê Coordenador da reunião sobre o dispositivo que tra

ta da entrada em vigor do tratado.

Já no decorrer dos trabalhos relativos d nSo-pro-

liferação de armas nucleares, na Primeira Comissão de Assemblé-

ia Geral das Nações Unidas, o representante brasileiro reite

rou o pensamento do Governo brasileiro com respeito aos pré-re-

quisitos considerados por nós como indispensáveis â entrada em

vigor de um tratado que proscreveria as armas nucleares na Amé-

rica Latina.

Tornou-se claro, portanto, que o Brasil, sem

transigir de suas teses, estava aberto a uma conciliação e que

de modo nenhum atuaria contra o tratado. Poderíamos, mesmo, a-

firmar que foi -o memorando brasileiro entregue ao Governo mexi-

cano, em agosto de 1966, que abriu caminho para a fórmula consa

grada no artigo 28, que dispõe sobre a entrada em vigor do Tra-

tado.

Os referido entendimentos, que tiveram seu iní-

cio em agosto de 1966 e foram concluídos às vésperas do IV Pe-

ríodo de Sessões, tiveram grande importância no fortalecimento
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da posição brasileira, concentrando as atenções para as posições

que presumivelmente seriam assumidas por outros países, durante

o desenvolver da Conferência. E além disso, as emendas apresen-

tadas pelo Brasil, com o objetivo de ajustar o Corpo do Tratado

a uma concepção mais flexível dos dispositivos que tratam de sua

vigência, acabaram por tornar factíveis os pré-requisitos que du

rante a III COPREDAL haviam sido rejeitados pelos partidários ex

tremados da desnuclearizaçâo.

Da mesma forma ocorrida no III Período de Ses

sSes foram estabelecidos dois Grupos de Trabalho, encarregados,

respectivamente, de examinar os aspectos técnicos e políti -

cos dos artigos sobre os quais ainda não se chegara a um consen

so.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 00 TRATADO

- É o primeiro tratado que proscreve armas nuclea-

res de uma regiSo habitada, (os dois tratados anteriores referem-

se d Antártida e ao espaço cósmico);

- É o primeiro instrumento internacional de de-

sarmamento que prevê um mecanismo compulsório de inspeções in

loco;

- Estabeleceu a medida parcial do Desarmamento

mais significativa, depois do Tratado de Moscou e do Tratado so

bre o Espaço Cósmico.

- Pretende alcançar a proscriçâo de armas nuclea -

res sem reservas ao desenvolvimento da tecnologia nuclear e de

sua aplicação para fins pacíficos;

- Criou o primeiro organismo político exclusiva -

mente latino-americano, sem a participaçSo dos Estados Unidos da

América; o organismo previsto seria inteiramente independente da

Organização dos Estados Americanos.

Outro aspecto importante do Tratado de Tlatelolco

diz respeito a sua flexibilidade, pois poderia ser assinado nâo
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somente pelos países dispostos a aceitar a proscriçâo das armas

nucleares como também por aqueles que opinem, como o Brasil, que

a desnuclearizaçâo só se justificaria mediante o atendimento pré

vio de uma série de requisitos. O comportamento dos primeiros

países passou a ficar imediatamente disciplinado pelo Tratado en-

quanto a adesão dos demais países só se concretizaria à medida

que se cumprissem as respectivas condiçSes.

A flexibilidade em apreço decorreu do artigo 28,

que fixou as condições máximas requeridas para a entrada em vi-

gor do Tratado, condições essas que foram sugeridas pelo Brasil.

Uma das cláusulas desse mesmo artigo permitia que os Estados que

assim o entendessem dispensassem, total ou parcialmente aqueles

requisitos; para esses Estados, o Tratado estaria imediatamente

em vigor.

Desta forma, a área inicial de aplicação do Trata-

do foi a soma dos Territórios dos Estados que aderiram ao Trata-

do, com dispensa das condiçSes fixadas no citado artigo 28.

Talvez a maior das dificuldades surgidas na IV

COPREDAL, no que diz respeito a aprovação das proposições brasi-

leiras, tenha sido a resistência de outras delegações, pressiona

das pelas grandes potências nucleares, que nao queriam ver acei

ta a definição de armas nucleares no conceito brasileiro (arte-

fato capaz de liberar energia em forma nõo controlada e que te-

nha um conjunto de características próprias de emprego com fins

bélicos), isto é, um conjunto de atributos que identificam o ar-

tefato como destinado ao emprego para fins bélicos.

As mesmas Delegações acima referidas descartavam

a possibilidade de realizar explosões pacíficas por seus pró-

prios meios.

A posição brasileira se fundamentava no princí-

pio dé os países signatários do tratado poderem ter o direito

de realizar explosões nucleares para fins pacíficos nas seguin-

tes condições:

a) Com a colaboração de terceiros, ou seja, das potências nuclea

res; . .

b) Pelos próprios meios, quando a tecnologia do país o permi-

tisse.
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0 grande argumento utilizado pelas grandes potên-

cias principalmente pelos Estados Unidos da. América, ou seja,

o de que a técnica da explosão é a mesma quer para fins pacífi-

cos quer para fins bélicos, foi rebatido, d época, com êxito,

pelo grupo de países liderados pelo Brasil, através dos seguin-

tes argumentos: . .

1 - A pesquisa, em geral, no campo nuclear, conduz

inevitavelmente à separação de elementos físseis, que, de per

si, em quantidades adequadas, permitiriam chegar à explosão nu

clear.

2 - Nos reatores, ocorre a produção de Plutônio

239, que pode tanto ser usado para a produção de explosivos nu-

cleares, como combustível para os reatores regeneradores.

3 - Na época, foram feitos estudos que demonstra -

ram que uma explosão de um megaton permitiria obter o deslocamen-

to de cerca de 160 metros cúbicos de terra por dólar investido.

Muitas outras possibilidades foram também aventadas, tais como ,

estudos de Camadas geológicas, utilização combinada do calor de

explosão e da energia geotérmica e regeneração de campos petrolí-

feros..

Argumentou-se ainda, que não seria factível a es

tagnaçao do progresso, pois, a partir do momento que um país ini

cie qualquer processo de separação de isótopos (no caso do Urâ-

nio 235) ou de separação química (no caso do plutônio 239) esta-

ria inevitavelmente no caminho da explosão nuclear, mesmo que

tais elementos físseis se destinassem d produção de energia em

reatores de potência ou à pesquisa médica.

A proibição de realizar explosões nucleares para

fins pacíficos eqüivaleria a estabelecer um determinado estágio

que nQo poderia ser ultrapassado. Por essa linha de conduta, se

ria proibido o enriquecimento do Urânio, ou, quando se dispusesse

de reatores de potência, seria vetada a separação do Urânio 239.

Outra argumentação utilizada foi a de que países

que iniciem a utilização de aplicação de energia, nuclear para

produção de eletricidade e dessalinização de água, através da

utilização da energia atômica, serão confrontados com a separação
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dos elementos físseis, ou se verão na contingência de enviar o

combustível queimado para outros países, a fim de ser reprocessa

do.

A intransigência do Brasil diante da defesa dos ar

tigos 5 e 18 do Tratado de Proscrição de Armas Nucleares na A

mérica, visou, portanto, a possibilitar para os países latino

americanos uma abertura para o futuro no campo da pesquisa atô-

mica.

Onze anos decorridos do último período de SessSes

do COPREDAL, evidencia-se cada vez mais a atualidade do Tratado

de Tlatelolco e sua importância como instrumentos jurídico. Caso

vingassem as pressões exercidas pelas grandes potências e aco-

litadas por alguns países latino-americanos, a América Latina ver

se-ia tolhida em seu desenvolvimento de forma drástica. Imbuí-

dos, d época, de ingênua fraternidade, alguns estados confundi-

ram proscrição de armas nucleares com desnuclearização, dois fa-

tos cuja semântica era inteiramente diferente e desde o I Perío-

do de SessSçs do COPREDAL haviam sido percebidos pela Delega -

çâo brasileira.

Ressalve-se, portanto, que as negociações relativas

à elaboração do Tratado de Tlatololco foram difíceis e trabalhosas

e que, se os pontos de vista brasileiros foram vitoriosos em sua

quase totalidade, assim o foram através de longo trabalho de matu

ração, realizado ao longo dos quatro períodos de sessSes do COPRE

DAL.

Com a conclusão do Tratado, consumou-se, senão de

fato, pelo menos de direito, a emancipação da América Latina no

que diz respeito à energia nuclear, e impediu-se, na forma feliz

encontrada por Delegado latino-americano, o desarme dos desarma -

dos.
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IV - ESTUDO COMPARATIVO DOS ARTIGOS DO TRATADO SOBRE

A PROSCRIÇAO DAS ARMAS NUCLEARES NA AMERICA

LATINA E DO TRATADO SOBRE NflO-PROLIFERACflQ DE

ARMAS NUCLEARES

OBJETIVO

ENSAIO, FA-
BRICAÇÃO DE
ARMAS NU-
CLEARES

EXPLOSÕES NU
CLEARES PARÁ
FINS PACÍFI-
COS POR MEICB
PRÓPRIOS OU
EM COOPERA-
ÇÃO COM OU-
TROS ESTADOS

TRANSFERÊN-
CIA DE ARTE
FATOS NUCLEÃ
RES PACÍFI=
COS DE UMA
POTÊNCIA NU-
CLEAR A UMA
NAO-NUCLEAR

TRATADO DE.TLAIELOLCO

Proibe o ensaio, uso, fa-
bricação, produção, ou
aquisição, exclusivamen-
te de armas nucleares pa
ra todas as Partes Con-
tratantes do Tratado, mas
ao mesmo tempo, estimula
todas as aplicações de
energia nuclear para fins
pacíficos, inclusive ex-
plosões nucleares

Proibidas, a todas as Pai—
tes Contratantes

Permitidas a todas as Par
tes Contratantes, median-
te observação de um regu-
lamento específico.

Permitida

TNP

Proibe a aquisição, fa-
bricação, ou até o re-
bimento de armas nuclea
res e de artefatos nu-
cleares pacíficos ape-
nas pelos países nâo-
nucleares, mas nao proí
be nem um nem outro às
Potências nucleares.

Proibidas aos países nSo
nucleares, mas permiti-
das às Potências Nuclea-
res\

Proibidas somente aos
países não-nucleares e
permitidas às Potências
nucleares hoie existen- *
tes:

Proibida, a n3o ser por
empreitada que a Potên-
cia nuclear aceite fa-
zer em país nSo-nuclear.
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TRATADO DE TLATELOLCO TNP

-GARANTIAS

vERiFicA-
çao E CON
TROLE

ENTRADA EM
VIGOR

Exigência de garantias for-
mais de todas as potências
nucleares e das que, no fu-
turo, venham a sê-lo,de que
.respeitarão o estatuto de
inviolabilidade nuclear da
região

Todas as Partes Contratan-
tes obrigam-se a negociar
acordos multilaterais ou
bilaterais com a AIEA pa-
ra aplicação de salvaguar-
das a todas atividades nu-
cleares

4 pré-requisitos;

1) assinatura e ratifica-
ção por todos os Esta-
dos latino-americanos

2) compromisso de garantia
de todas as potências
nucleares (atuais ou
futuras)

3) inclusSo de todos os
territórios não-autonô
mos na zona desnuclea-
rizada

4) conclusão de acordos so
bre aplicação do siste-
ma da salvaguarda da
AIEA

Não hâ referências a
garantias

Aplicação de sistema
de salvaguardas . da
AIEA, ou outro siste-
ma aprovado pela Agên
cia exclusivamente so
bre todas as ativida-
des nucleares dos nâo
nucleares

Ratificação por todas
as Potências nucleares
signatárias do Tratado
e ratificação por um
número na época ainda
não determinado de Es-
tados partes

v •
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TRATADO DE TLATELOLCO TNP

EMENDAS

PODER DE
VETO

ÕRGflOS FIS-
CALIZADORES
DO CUMPRI-
MENTO DO
TRATADO

DEFINIÇÃO
DE POTÊN-
CIA NU-
CLEAR

Entrada em vigor após
aprovação por 2/3 das
Partes Contratantes.

N3o há qualquer artigo
a esse respeito.

Agência para Proscri-
çao de Armas Nuclea-
res da América Latina,
composta de uma Confe
rência Geral, um Con
selho e uma Secreta
ria, com atribuições"
específicas e defini-
das -

Todo país que houver
fabricado ou explodi
do, ou que vier, fu-
turamente, a fabri-
car ou explodir uma
arma nuclear.

1
'Entrada em vigor após aprova-
das e ratificadas pela maio-
ria dos Estados partes do Tra
tado, incluindo necessariamen
te o voto afirmativo das Po-
tências nucleares, (proposta
soviética). A proposta ameri
cana exigia ainda o voto afir
mativo dos Estados-membros dã
Junta de Governadores da AEIA.

Existe para as potências nu-
cleares nas cláusulas referen
tes à entrada em vigor do Tra
tado e aprovação e ratifioa-
çSo de emendas e para os mem-
bros da Junta de Governadores
da AIEA na proposta norte-ame
ricana.

Imprecisa referência a uma Con
ferência Qüinqüenal das Partes
para avaliar a implementação do
Tratado com vistas a assegurar
que seus objetivos e dispositi
vos estSo sendo executados.

Todo país que tiver fabricado
ou explodido uma arma nuclear
ou outro artefato explosivo
nuclear antes de 12.de janei-
ro de 1967.
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TRATADO DE TLATELOLCO TNP

VALOR COMO ME-
DIDA COLATERAL
DE DESARMAMEN
TO

Precedente racional valioso
para um Tratado global de
desarmamento, jâ que é o
primeiro instrumento inter
nacional que declara mili-~
tarmente desnuclearizada u-
roa região habitada de terra
ao mesmo tempo que consagra,
de forma inequívoca, o direi
to das Partes Contratantes"
à plena utilização pacífica
da energia nuclear.

Reduzido valor como
etapa rumo a um a-
cordo geral de desar
mamento, jâ que, a
pretexto de coibir a
nuclearizaçao bélica
dos países nao-nucle
ares, chega ao extri
mo de cercear sua nu
clearizaçâo pacífica,
enquanto que as po-
tências nucleares re
cusam-se discutir,nõ
contexto do Tratado,
medidas para deter a
corrida armamentista
nuclear.
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TRATADO PARA A PROSCRIÇAO DAS ARMAS NUCLEARES NA. AMERICA LATINA

Preâmbulo

Em nome de seus povos e interpretando fielmente desejos e aspira

ções, os Governos dos Estados signatários do Tratado para a Pros

criçâo das Armas Nucleares na América Latina.

DESEJOSOS de contribuir, na medida de suas possibilidades, para

pôr termo d corrida de armamentos, especialmente nucleares, e pa

ra consolidação.da paz no mundo, baseada na igualdade soberana

dos estados, no respeito mútuo e na boa vizinhança;

RECORDANDO que a Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua Reso

luçao 808 (IX), aprovou, por unanimidade, como um dos três pon-

tos de um programa coordenado de desarmamento, "ia proibição to-

tal do emprego e da fabricação de armas nucleares e de todos os

tipos de armas de destruição em massa";

RECORDANDO que as zonas militarmente desnuclearizadas nSo consti

tuem um fim em si mesmas, mas sim um meio para atingir, numa eta

pa posterior, o desarmamento geral e completo;

RECORDANDO que a Resolução 1911 (XVIII) da Assembléia Geral das

Nações Unidas, pela qual se estabeleceu que as medidas que se de

cida acordar para a desnuclearização da América Latina devem sér

tomadas "d luz dos princípios da Carta das Nações Unidas e dos

acordos regionais";

RECORDANDO a Resolução 2028 (XX) da Assembléia Geral das NaçSes

Unidas, que estabeleceu o princípio de um equilíbrio aceitável ce

responsabilidade e obrigações mútuas para as potências nucleares

e nâo-nucleares, e

RECORDANDO que a Carta de Organização dos Estados Americanos es-

tabelece, como propósito essencial da Organização, assegurar a

paz e a segurança do hemisfério;
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PERSUADIDOS DE QUE:

O incalculável poder destruidor das armas nucleares tornou impe-

rativo seja estritamente observada, na prática, a proscriçâo ju-

rídica da guerra, a fim de assegurar a sobrevivência da civiliza

ção e da própria humanidade;

As armas nucleares, cujos terríveis efeitos atingem, indistinta

e inexoravelmente, tanto as forças militares como a população ei

vil, constituem, pela persistência da radioatividade que geram,

um atentado d integridade da espécie humana e podem até mesmo

tornar finalmente toda a terra inabitdvel;

O desarmamento geral e completo, sob o controle internacional efi

caz, é uma questão vital reclamada, igualmente, por todos os po

vos do mundo;

A proliferação das armas nucleares, que parece inevitável, caso

os Estados, no gozo de seus direitos soberanos, não se autolimi

tem para impedi-la, dificultaria muito qualquer acordo de desar-

mamento e aumentaria o perigo de que chegue a produzir-se uma

conflagração nuclear;

O estabelecimento de zonas militarmente desnuclearizadas esta in

timamente vinculado d manutenção da paz e da segurança nas res-

pectivas regiões;

A desnuclearização militar de vastas zonas geográficas, adotada

por decisão soberana dos Estados nelas compreendidos, exercera

benéfica influência em favor de outras regiões, onde existam con

dições análogas;

A situação privilegiada dos Estados signatários, cujos territó-

rios se encon.tram totalmente livres de armas nucleares, lhes im-

põe o dever iniludível de preservar tai situação, tanto em bene

fício próprio como no--aa humanidade;

A existência de armas nucleares, em qualquer país da América La-

tina, convertê-lo em alvo de eventuais ataques nucleares e provo
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caria fatalmente em toda a região uma ruinosa corrida de armamen

tos nucleares que implicariam no desvio injustificável, para fins

bélicos dos limitados recursos necessários para o desenvolvimen-

to econômico e social;

As razSes expostas e a tradicional vocação pacifista da América

Latina tornam imprescindível que a energia nuclear seja usaaa

nesta região exclusivamente para fins pacíficos e que os países

latino-americanos utilizem seu direito ao maior e mais equitati

vo acesso possível a esta nova fonte de energia para acelerar o

desenvolvimento econômico e social de seus povos;

CONVENCIDOS, FINALMENTE, DE QUE:

A desnucleorizaçâo militar da América Latina - entendendo como

tal o compromisso internacionalmente assumido no presente Trata

do, de manter seus territórios livres para sempre de armas nu-

pleares - constituirá uma medida que evite, para seus pcvos.a

dissipação de seus limitados recursos em armas nucleares e- que

os proteja contra eventuais ataques nucleares a seus territó-

rios; uma significativa contribuição para impedir a prolifera-

ção de armas nucleares, e um valioso elemento a favor do desarma

mento geral e completo, e de que

A América Latina, fiel ò* sua tradição universalista, nâo somente

deve esforçàr-se para proscrever o flagelo de uma guerra nuclear,

mas também deve empenhai—se na luta pelo bem-estar e progresso

de seus povos, cooperando, simultaneamente, para a realiração dos

ideais da humanidade, ou seja, a consolidação de uma paz perma-

nente, baseada na igualdade de direitos, na equidade econômica e

na justiça social para todos, em conformidade com os princípios

e propósitos consagrados/na Carta das NaçSes Unidas, e na Carta

da Organização dos Estados Americanos.

CONVIERAM NO SEGUINTE:

Obrigações
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Artigo 1

1. As Partes Contratantes comprometem-se a utilizar exclusivamen

te com fins pacíficos o material e as instalações nucleares sob

sua jurisdição, e a proibir e impedir nos respectivos territó-

rios:

a) o ensaio, uso, fabricação, produçâo,ou aquisição,por

qualquer meio, de qualquer arma nuclear, por si mes-

mas, direta ou indiretamente, por mandato de terceiro

ou por qualquer outra forma, e

b) o recebimento, armazenamento, instalação, colocação

ou qualquer forma de posse de qualquer arma nuclear,

direta ou indiretamente, por si mesmas, por mandato

de terceiros ou por qualquer outro meio»

2. As Partes Contratantes comprometem-se, igualmente, a abster-

se de realizar, fomentar ou autorizar, direta ou indiretamente,a

experiência, o uso, a fabricação, a produção, a posse ou o domí-

nio de qualquer arma nuclear ou de neles participar de qualquer

maneira.

Definiçôo de Partes Contratantes

Artigo 2

Para os fins do presente Tratado sao Partes Contratantes aque -

Ias para as quais o Tratado esteja em vigor.

Definição de território

Artigo 3

Para os efeitos do presente Tratado, dever-se-â entender que o

termo "território" inclui o mar territorial, o espaço aéreo e

qualquer outro âmbito sobre o qual o Estado exerça soberania, de

acordo com sua própria legislação.
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Area de aplicação

Artigo 4

1. A área de aplicação do presente tratado é o conjunto dos tei—

r%itó*rios para os quais o presente instrumento esteja em vigor.

2. Ao serem cumpridas as condições previstas no artigo 28, pará-

grafo 1, a área de apliccçâo do presente Tratado será aquela si-

tuada no Hemisfério Ocidental dentro dos seguintes limites (exce

to a parte do território continental e águas territoriais dos Es

tados Unidos da América): começando em um ponto situado a 35°

de latitude norte e 75 de longitude oeste; daí, diretamente ao

sul, até um ponto a 30 de latitude norte e 75 de longitude oes

te; daí, diretamente a leste, até um ponto a 30° de latitude nor'

te e 50 de longitude oeste; daí, por uma linha loxodrômica,até

um ponto a 5 de latitude norte e 20 de longitude oeste; daí,

diretamente ao sul, até um ponto a 60 de latitude sul e 20 de

longitude oeste; daí, diretamente ao oeste, até um ponto a 60?

de latitude sul e 115 de longitude oeste; daí, diretamente ao

norte, atii um ponto a 0o de latitude e 115° de longitude oeste;

daí, por uma linha loxodrômica, até um ponto a 35° de latitude

norte e 150 de longitude oeste; daí, diretamente a leste, até

•um ponto a 35 de latitude norte e 75 de longitude oeste;

Definição de armas nucleares

Artigo 5

Para os efeitos do presente Tratado, entende-se por "arma nuclear"

qualquer artefato suscetível de liberar energia nuclear de forma

nao controlada e que tenha um conjunto de características próprias

de emprego com fins bélicos. . O instrumento que se possa utilizar

para o transporte ou avpropulsâo do artefato nao fica compreendi-

do nesta definição se for sepqrável e n3o parte indivisível do

mesmo.
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Reunião de signatários

Artigo 6

A pedido de qualquer dos Estados signatários, ou por decisSo da

Agência que se estabelece no artigo 7, poderá ser convocada uma

reunião de todos os signatários para considerar em comum ques-

tões que possam afetar a essência mesma deste instrumento, in-

clusive sua eventual modificação. Em ambos os casos a convoca

çao se fará por intermédio do Secretário Geral.

Organização

Artigo 7

1. A fim de assegurar o cumprimento das obrigações do presente

Tratado, as Partes Contratantes estabelecem um organismo inter

nacional denominado "Agência para Proscriçôío das Armas Nucleares

na América Latina", que no presente Tratado, será designado co-

mo a "Agência". Suas decisões só poderão afetar as Partes Con

tratantes.

2. A Agência terá a incumbência de celebrar consultas periódi

cas ou extraordinárias etetre os Estados Membros, no que diz res

peito aos propósitos; medidas e procedimentos determinados no

presente Tratado, bem como a supervisão do cumprimentei das obri

gações dele derivadas.

3. Âs Partes Contratantes convém prestar a Agência ampla e pron

ta colaboração, em conformidade com as disposições do presente

Tratado e dos Acordos que concluam com a Agência, bem como dos

que esta última conclua com qualquer outra organização ou orga-

nismo internacional. . .

4. A sede da Agência será a Cidade do México.

CrgSos
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Artigo 8

1. Estabelecem-se como órgãos principais da Agência uma Confe-

rência Geralf um Conselho e uma Secretaria.

2. Poder-se-ao estabelecer, de acordo com as disposições do pre

sente Tratado( os órgãos subsidiários que a Conferência Geral ccn

sidere necessários:

A Conferência Geral

Artigo 9

1. A Conferência Geral, órgão supremo da Agência, está integra-

da por todas as Partes Contratantes e celebrará cada dois anos

reuniões ordinárias, podendo, além disso, realizar reuniões ex-

traordinárias, sempre que assim esteja previsto no presente Tra-

tado, ou que as circunstâncias o aconselhem, a juízo do Conselho.

2. A Conferência Geral:

a) poderá considerar e resolver dentro dos limites do pre-

sente Tratado quaisquer assuntos ou questões nele com-

preendidos, inclusive os que se refirqm aos poderes e

funções de qualquer órgão previsto no mesmo Tratado;

b) estabelecerá os procedimentos do Sistema de Controle pa

ra a observância do presente Tratado, em conformidade

com as disposições do mesmo;

c) elegera'os Membros do Conselho e o Secretário Geral;

d) poderá afastar o Secretário Geral, quando assim o exi-

ja o bom funcionamento da Agência;

e) receberá e apreciará os relatórios bienais ou especiais

que lhe apresentem o Conselho e o Secretário Geral;

f) promoverá e apreciará estudos para a melhor realiza-
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çSo dos propósitos do presente Tratado, sem que isso im

peça que o Secretário Geral, separadamente, possa efe

tuar estudos semelhantes e submetê-los ao exame da Confe

rência;

g) será o órgão competente para autorizar a conclusão de

acordos com Governos e outras organizações ou organismos

internacionais.

3. A Conferência Geral aprovará o orçamento da Agência e fixará

a escala de contribuições financeiras dos Estados Membros, toman-

do em consideração o sistema e critérios utilizados para o mesmo

fim pela Organização das Nações Unidas.

4. A Conferência Geral elegerá suas autoridades para cada reu-

nião, e poderá criar os órgãos subsidiários que julgue necessá-

rios para o desempenho de suas funções.

5. Cada membro da Agência terá um voto. As decisSes da Confe-

rência Geral, em questões relativas ao Sistema de Controle e " às

medidas que se refiram ao artigo 20, a admissSo de novos Membros,

à eleição e afastamento do Secretário Geral, d aprovação do orça-

mento e das questões relacionadas ao mesmo, serQo tomadas pelo vo

to de uma maioria de dois terços dos Membros presentes e votantes.

As decisões sobre outros assuntos, assim, como as questões de pro

cedimento e também a determinaçSo das que devem ser resolvidas por

maioria de dois terços, serão tomadas pela maioria simples dos

Membros presentes e votantes.

6. A Conferência Geral adotará o seu próprio regulamento.

O Conselho
/

Artigo 10 ".

1. O Conselho será composto de cinco Membros, eleitos pela Confe-

rência Geral dentre as Partes Contratantes, levando em considera -

ção umd representação geográfica equitativa.
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2. Os Membros do Conselho serSo eleitos por um período de qua-

tro anos. No entanto, na primeira eleição, três serão eleitos

por dois anos. Os Membros que acabaram de cumprir um mandato

nao ser^o reeleitos para o período seguinte, a nao ser que o nu

mero de Estados para os quais o Tratado esteja em vigor nâo o

permita.

3. Cada Membro do Conselho terá um representante.

4. O Conselho será organizado de maneira que possa funcionar

continuamente.

5. Além das atribuições que lhe outorgue o presente Tratado e

das que lhe confira a Conferência Geral, o Conselho, através do

Secretario Geral, zelará pelo bom funcionamento do Sistema de

Controle, de. acordo com as disposições deste Tratado e com as

decisões adotadas pela Conferência Geral;

6. O Conselho apresentará d Conferência Geral um. relatório anual

das suas atividades, assim:como os relatórios especiais que con

sidere convenientes ou que a Conferência Geral lhe solicite.

7. O Conselho elegerá as suas autoridades para cada reunião.

8. As decisões do Conselho serão tomadas pelo voto de uma maio-

ria simples dos seus Membros presentes e votantes. -.

9. O Conselho adotará seu próprio regulamento.

A Secretaria

Artigo 11

1. A Secretaria será composta de um Secretário Geral, que será o

mais alto funcionário administrativo da Agência, e do pessoal que

este. necessite. 0 Secretário Geral terá um mandato de quatro a-

nos;- podendo ser reeleito por um período único adicional. O Se

cretario Geral ndo poderá ser nacional do país-sede da Agência,

Em caso de falta absoluta.do Secretário Geral procedei—se-á
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a uma eleição para o restante do período.

2. O pessoal da Secretaria será nomeado pelo Secretario Geral,

de acordo com as diretrizes da Conferência Geral.

3. Além dos encargos que lhe confere o presente Tratado e dos

que lhe atribua a Conferência.Geral, o Secretário Geral zelará,

em conformidade com o artigo 10, parágrafo 5, pelo bom funciona

mento do Sistema de Controle estabelecido no presente Tratado,

de acordo com as disposições deste e com as decisões adotadas pe

Ia Conferência Geral.

4. O Secretário-Geral atuará, nessa qualidade, em todas as ses

soes da Conferência Geral e do Conselho e lhes apresentará um

relatório anual sobre as atividades da Agência, assim como rela

tórios especiais que a Conferência Geral ou o Conselho lhe soli

citem, ou que o próprio Secretário Geral considere oportunos.

5. O Secretário-Geral estabelecerá os métodos de distribuição,

a todas as Partes Contratantes, das informações que a Agência

receba de fontes governamentais ou nâo-governamentais sempre que

as destas últimas sejam de interesse para a Agência.

6. No desempenho de suas funções, o Secretário Geral e o pes-

soal da Secretaria nâ"o solicitarão nem receberão instruções de

nenhum Governo nem de nenhuma autoridade alheia â Agência e

abstei—se-ao de atuar de forma incompatível com sua condição de

funcionários internacionais, responsáveis unicamente perante a

Agência; no que diz respeito às sues responsabilidades para

com a Agência, níSo revelarão nenhum segredo de. fabricação, nem

qualquer outro dado confidencial que chegue ao seu conhecimen

to, em virtude do desempenho de suqs funções oficiais na Agên

cia.

7. Cada uma das Partes Contratantes sé compromete a respeitar

o caráter de exclusivierade internacional das funções do Secretá-

rio Geral e do pessoal da Secretaria e a nào procurar influencia

los no desempenho de suas funções.
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Sistema de Controle

Artigo 12

1. Com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações as-

sumidaS;pelas Partes Contratantes segundo as disposições dò arti

go 1, fica estabelecido um Sistema de Controle, que será aplica-

do de acordo com o estipulado nos artigos 13 a 18 do presente

Tratado.

2. O Sistema de Controle estará destinado a verificar especial-

mente :

a) que os artefatos, serviços e instalações destinados ao

uso pacífico da energia nuclear nâo sejam utilizados pa

ra experiência e fabricação de armas nucleares;

b) que n3o se realize, no território das Partes Contratan-

tes, nenhuma das atividades proibidas no artigo 1 deste

Tratado, com materiais ou armas provenientes do exte-

rior, e

c) que as explosões com fins pacíficos sejam compatíveis

com as disposições do artigo 18 do presente Tratado.

Salvaguarda da AIEA

Artigo 13

Cada Parte Contratante negociará acordos - multilaterais ou bila

terais - com a Agência Internacional de Energia Atômica para a

aplicação das Salvaguardas desta Agência.às suas atividades nu-

cleares. Cada Parte Contratante deverá iniciar as negociações no

prazo de cento e oitenta dias a contar da data do depósito de

seu respectivo instrumento de ratificação do presente Tratado.Es

tes acordos deverão entrar em vigor, para cada uma das Partes,em

prazo que nSo exceda^a dezoito meses, a contar da data do início

das negociações, salvo em càs.o fortuito ou de força maior.

• I
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Relatório das Partes

Artigo 14

1. As Partes Contratantes apresentarão à Agência e à Agência In

ternacional de Energia Atômica, a título informativo, relatórios

semestrais nos quais declaração de que nenhuma atividade proibi-

da pelas disposições do presente Tratado ooorreu nos respecti -

vos territórios.

2. As Partes Contratantes enviarão simultaneamente d Agência

cópia de qualquer relatório que enviem à Agência Internacional cte

Energia Atômica com referência às matérias objeto do presente Tra

tado e com a aplicação de salvaguardas.

3. As Partes Contratantes também transmitirão à Organização dos

Estados Americanos, a título informativo, os relatórios que pos-

sam interessar a esta, em cumprimento das obrigações estabeleci-

das pelo Sistema Interamericano.

Relatórios Especiais solicitados pelo Secretário Geral

Artigo 15

1. O Secretário Geral, com autorização do Conselho, poderá soli

citar a qualquer das Partes que proporcione à Agência informação

complementar ou suplementar sobre qualquer fato ou circunstância

relacionado com o cumprimento do presente Tratado, explicando as

razoes que para isso tiver. As Partes Contratantes comprometem-

se a colaborar, pronta e amplamente, com o Secretário Geral.

2. O Secretário Geral informará o Conselho e as Partes sobre

tais solicitações e respectivas respostas.

Inspeções Especiais

Artigo 16

1. A Agência Internacional de Energia Atômica, assim como o Con
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selho criado pelo presente Tratado, tem a faculdade de efetuar

inspeçSes especiais nos seguintes casos:

a) a Agência Internacional de Energia Atômica, em confor-

midade com os acordos a que se refere o artigo 13 des-

te Tratado

b) o Conselho:

(i) quando, especificando as razões em que se ba-

seia, assim o solicite qualquer das Partes que sus-

peite que se realizou ou está em vias de realização

alguma atividade proibida pelo presente Tratado, tan

to no território de qualquer outra Parte, como em

qualquer outro lugar por mandato desta última; deter

minará imediatamente que se efetue a inspeção em con

formidade com o artigo 10, parágrafo 5;

(ii) quando o solicite qualquer das Partes que te-

nha sido objeto de suspeita ou de acusação de viola-

çSo do presente Tratado, determinará imediatamente

que se efetue a inspeção especial solicitada, em con

formidade com o disposto no artigo 10, parágrafo 5.

As solicitaçSes anteriores serSo formuladas ante o Conselho por

intermédio do Secretário Geral.

2. Os custos e gastos de qualquer inspeçõ:o especial, efetuada

com base no parágrafo 1, inciso b), alíneas (i) e (ii) deste ar-

tigo, correrão por conta da Parte ou das Partes solicitantes.ex

ceto quando o Conselho conclua, com base na informação sobre a

inspeç&o especial, que em vista das circunstâncias do caso, tais

custos e gastos correrão por conta da Agência.

3. A Conferência Geral determinará os procedimentos a que esta-

rão sujeitas a organização e execução das inspeçSes especiais a

que se refere o parágrafo 1, inciso b) alíneas (i) e (ii).

4. As Partes Contratantes concordam em permitir aos inspetores

que levem a cabo tais inspeçSes especiais pleno e livre acesso a
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todos os lugares e a todos os dados necessários para o desempe-

nho de sua comissão e que estejam direta e estreitamente vincu-

lados à suspeita de violação do presente Tratado. Os inspeto-

res designados pela Conferência Geral serão acompanhados por re

presentantes das autoridades da Parte Contratante em cujo ter-

ritório se efetue a inspeção, se estas assim o solicitarem, fi-

cando entendido que isso nao retardará nem obstruirá, de modo

algum, os trabalhos dos referidos inspetores.

5. O Conselho, por intermédio do Secretário Geral, enviará ime

diatamente a todas as Partes cópia de qualquer informação que

resulte das inspeções especiais.

6. O Conselho, por intermédio do Secretário Geral, enviará igucfl.

mente ao Secretário Geral das NaçSes Unidas, para transmissão ao

Conselho de Segurança e à Assembléia Geral daquela Organização,e

para conhecimento do Conselho da Organização dos Estados America

nos, cópia de qualquer informação que resulte de inspeção espe-

cial efetuada em conformidade com o parágrafo 1, inciso b), alí-

neas (i) e (ii), deste artigo.

7. O Conselho poderá acordar, ou qualquer das Partes poderá soli

citar, que seja convocada uma reunião extraordinária da Conferên

cia Geral para apreciar os relatórios que resultem de qualquer

inspeção especial. Em tal caso o Secretário Geral procederá ime

diatamente d convocação da reunião extraordinária solicitada.

8. A Conferência Geral, convocada a reunião extraordinária com

base neste artigo, poderá fazer recomendações às Partes e apre-

sentar também informações ao Secretário Geral das NaçSes Unidas,

para transmissão ao Conselho de Segurança e à Assembléia Geral

dessa Organização.

Uso de Energia Nuclear para Fins Pacíficos

Artigo 17

Nenhuma disposição do presente Tratado restringe os direitos das
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Partes Contratantes para usar, em conformidade com este instru-

mentOf a energia nuclear para fins pacíficos, particularmente pa

ra o seu desenvolvimento econômico e progresso social.

Explosões com Fins Pacíficos

Artigo 18

1. As Partes Contratantes poderão realizar explosões de disposi-

tivos nucleares com fins pacíficos - inclusive explosões que pres

suponham artefatos similares aos utilizados em armamento nuclear-

- ou prestar sua colaboração a terceiros com o mesmo fim, sempre

que não violem as disposições do presente artigo e as demais do

presente Tratado, em especial as dos artigos 1 e 5.

2. As Partes Contratantes que tenham a intenção de levar a cabo

uma dessas explosões, ou colaborar nelas, deverão notificar a A-

gência e a Agência Internacional de Energia Atômica, com a anteci

paçâo que as circunstancias o exijam, da data da explosão e apre-

sentar, simultaneamente, as seguintes informações:

a) o caráter do'dispositivo nuclear e a origem do mes-

mo;

b) o lugar e a finalidade da explosão em projeto;

c) os procedimentos que serão seguidos para cumprimen-

to do parágrafo 3 deste artigo;

d) a potência que se espera que tenha o dispositivo, e

. e) os dados mais completos sobre a possível precipita-

ção radioativa, que seja conseqüência da explosão

ou explosões, e as medidas que serQo tomadas para

evitar riscos á população, flora, "fauna e territó-

rios de outra ou outras Partes.

3. O Secretário Geral e' o pessoal técnico designado pelo Conse

lho, assim-como o da Agência Internacional de Energia Atômica ,

poderão observar todos os preparativos, inclusive a explosSo do

dispositivo, e terão'acesso irrestrito a toda a área vizinha ao
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lugar da explosão para se assegurar se coadunam com a informação

apresentada, de acordo com o parágrafo 2 deste artigo e as dispo

sições do presente Tratado.

4. As Partes Contratantes poderão receber a colaboração de ter

ceiros para o fim assinalado no parágrafo 1 deste artigo,ca açor

do com as disposiçSes dos parágrafos 2 e 3 do mesmo.

Relações com outros Organismos Internacionais

Artigo 19

1; A Agência poderá concluir com a Agência Internacional de

Energia Atômica os acordos que a Conferência Geral autorize e

que considera apropriados para facilitar o funcionamento eficaz

do Sistema de Controle estabelecido no presente Tratado.

2. A Agência poderá, igualmente, entrar em contato com qualquer

organização ou organismo, internacional, especialmente com os que

venham a criai—se no futuro para supervisionar o desarmamento ou

as medidas de controle de armamento em qualquer parte do mundo.

3. As Partes Contratantes, quando julguem conveniente, poderão

solicitar o assessoramento da Comissão Interamericana de Energia

Nuclear, em todas as questões de caráter técnico relacionadas can

a aplicação do presente Tratado, sempre que assim o permitam as

faculdades conferidas d referida Comissão pelo seu Estatuto.

Medidas e!m Caso de Violação do Tratado

Artigo 20

1. A Conferência Geral tomará conhecimento de todos aqueles ca-

sos em que, a seu juízo, qualquer das Partes Contratantes nao es

teja cumprindo as suas obrigações derivadas do presente Tratado

e chamará -a atenc'ao da mesma, fazendo-lhe as recomendações que

julgue adequadas.
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2. No caso em que, a seu juízo, o nâo cumprimento em questão

constitua uma violação do presente ratado que possa chegar a

por em perigo a paz e a segurança, a própria Conferência Geral

informará disso, simultaneamente, ao Conselho de Segurança e a

Assembléia Geral das Nações Unidas, por intermédio do Secreta-

rio Geral dessa Organização, bem como ao Conselho da Organi-

zação dos Estados Americanos. A Conferência Geral informará,

igualmente, à Agência Internacional de Energia Atômica para os

fins pertinentes de acordo com o Estatuto desta.

Organização das NaçSes Unidas e Organização dos Estados America

nos

Artigo 21

Nenhuma estipulaçao do presente Tratado será interpretada no

sentido de restringir os direitos e obrigações das Partes, em

•conformidade com a Carta das Nações Unidas, nem, no caso dos

Estados Membros da Organização dos Estados Americanos, de acoi—

do com os Tratados regionais existentes.

Prerrogativas e Imunidades

Artigo 22 •_.

1. A Agência gozará, no território de cada uma das Partes Con

tratantes, da capacidade jurídica e das prerrogativas e Imunida

des necessárias para o exercício de suas funções e a realização

de seus propósitos;

2. Os Representantes das Partes Contratantes, acreditados pe

rante a Agência, e os funcionários desta, gozarão, igualmente ,

das prerrogativas e imunidades necessárias para o desempenho de

suas funções. .

3. A Agência poderá concluir acordos com as Partes Contratan

tes, com o objetivo de determinar os pormenores de aplicação obs

parágrafos 1 e 2 deste artigo.
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Notificação de Outros Acordos

Artigo 23

Uma vez que entre em vigor o presente Tratado, todo acordo In-

ternacional concluído por qualquer das Partes Contratantes so-

bre as matérias nele contidas, será comunicado imediatamente d

Secretaria, para registro e notificação às demais Partes Contra

tantes.

Solução de Controvérsias

Artigo 24

A menos que as Partes interessadas acordem outro meio de solução .

pacífica, qualquer questão ou controvérsia sobre a interpreta-

ç3o ou aplicação do presente Tratado, que nSo tenha sido solu -

cionada, poderá ser submetida à Corte Internacional de Justiça,

com o prévio consentimento das Partes em controvérsia.

Assindtura

Artigo 25

1. O presente Tratado ficara aberto indefinidamente d assinatu-

ra de :

a) todas as Repúblicas latino-americanas e

b) os demais Estados soberanos do hemisfério ocidental

sitiados totalmente ao sul do paralelo 35 de lati-

tude norte; em salvo "o disposto no parágrafo 2

dçste artigo, os que venham a sê-lo, quando admiti-

dos pela Conferência Geral.

2. A Conferência Geral n3o adotará-decisão alguma a respeito da

admissão de uma entidade política cujo território esteja sujeito,

total ou parcialmente e anteriormente à data da abertura pa

ra assinatura do presente Tratado, a litígio ou a reclamação en-
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tre um país extracontinental e um ou mais Estados latino-ameri-

canos, enquanto nâo se tenha posto fim d controvérsia, mediante

procedimentos pacíficos.

Ratificação e Depósito

Artigo 26

1. O presente Tratado está sujeito d ratificação dos Estados

signatários, de acordo com os respectivos procedimentos consti

tucionais.

2. Tanto o presente Tratado como os instrumentos de ratifica

ç9o serão entregues para depósito ao Governo dos Estados Unidos

Mexicanos, designado como Governo depositário.

3. O Governo depositário enviará cópias autenticadas do presen

te Tratado aos Governos dos Estados signatários e os notificará

do depósito de cada instrumento de ratificação.

Reservas

Artigo 27

O presente Tratado nao poderá ser objeto de reservas.

Entrada em vigor

Artigo 28

1. Salvo o previsto no parágrafo 2 deste artigd, o presente Tra

; tado entrará em vigor entre os Estados que o tiverem ratificado

/ tao logo tenham sido cumpridos os seguintes requisitos:

/ernoa) entrega ao Governo depositário dos instrumentos de ra-

tificação do presente Tratado por parte dos Governos

dos Estados mencionados no artigo 25 existentes na da-

ta em que se abra. à assinatura o presente Tratado, e
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que nâo sejam afetados pelo disposto no parágrafo 2

do próprio artigo 25;

b) Assinatura e ratificação do Protocolo Adicional I ane

xo ao presente Tratado, por parte de todos os Estados

extracontinentais ou continentais que tenham, de jure

ou de facto, responsabilidade internacional sobre ter

ritóYio situados na área de aplicação do presente Tra

tado;

c) assinatura e ratificação do Protocolo Adicional II ene

xo ao presente Tratado por parte de todas as potencies

que possuam armas nucleares;

d) conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais sobre

a aplicação do Sistema de Salvaguardas da Agência In

ternacional de Energia Atômica, em conformidade com

o artigo 13 do presente Tratado.

2. Será faculdade imprescritível de qualquer Estado signatário

a dispensa,total ou parcial, dos requisitos estabelecidos no pa

rágrafo anterior, mediante declaração que figurará como anexo

ao instrumento de ratificação respectivo e que poderá ser formu

lada por ocasião do depósito deste, ou posteriormente. Para os

Estados que façam uso dessa faculdade, o presente Tratado entra

râ em vigor com o depósito da declaração, ou tâo pronto tenham

sido.cumpridos os requisitos cuja dispensa não haja sido expres

samente declarada.

3. TSo logo o p'resente Tratado tenha entrado em vigor, em con-

formidade com o disposto no parágrafo 2, entre onze Estados, o

Governo depositário convocará uma reuniSo preliminar dos referi

dos Estados para a Agência seja constituída e entre em funciona

mento.

4. Após a entrada em vigor do presente Tratado para todos os

países da área, o aparecimento de uma nova potência detentora de

armas nucleares suspenderá a aplicação do presente Tratado para

os países que o ratificaram sem dispensa do parágrafo 1, inciso

c, deste artigo e que assim o solicitem, até que a nova potên-
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cia, por iniciativa própria ou por solicitação da Conferência Ge

ral, ratifique o Protocolo Adicional II Anexo.

Emendas

Artigo 29

1. Qualquer Parte poderá propor emendas ao presente Tratado, en

tregando suas propostas ao Conselho, por intermédio do Secreta-

rio Geral, que as transmitirá a todas as outras Partes Contratcn

tes e aos demais signatários para os efeitos do artigo 6. O Con

selho, por intermédio do Secretário Geral, convocará, imediata-

mente, depois da reunião de signatários, uma reunião extraordiná

ria da Conferência Geral para examinar as propostas formuladas,

para cuja aprovação se requererá a maioria de dois terços das Fbr

tes Contratantes presentes e votantes.

Vigência e Denúncia

Artigo 30

1. O presente Tratado tem caráter permanente e vigorará por tem

po indeterminado, mas poderá ser denunciado por qualquer das par

tes, mediante notificação entregue ao Secretário Geral da Agên-

cia, se a juízo do Estado denunciante ocorram ou possam ooonrer

circunstâncias relacionadas com o conteúdo do Tratado ou dos Pro

tocolos Adicionais I e II, anexos, que afetem seus interesses su

premos, ou d paz e d segurança de uma ou mais Partes Contratantes.

2. A denúncia terá efeito três meses depois da entrega do noti

ficação por parte do Governo do Estado signatário interessado,ao

Secretário Geral da Agência. Este,"por sua vez, comunicará ime-

diatamente tal notificação às demais Partes Contratantes, bem co

mo ao Secretário Gerai das Nações Unidas para que dê conhecimen-

to ao Conselho de Segurança e à Assembléia Geral das NaçSes Uni-

das. Comunicará, igualmente, ao Secretário Geral da Organiza-

ção dos Estados Americanos.
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Textos Autênticos e Registro

Artigo 31

O presente Tratado, cujos textos nas línguas espanhola, chine-

sa, francesa, inglesa, portuguesa e russa fazem igualmente fé,

será registrado pelo Governo depositário, em conformidade com o

Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. O Governo depositário no

tificará o Secretário Geral das Nações Unidas das assinaturas,

ratificações e emendas de que seja objeto o presente Tratado, e

comunicá-las-á,a título informativo, ao Secretario Geral da Or-

ganização dos Estados Americanos.

Artigo transitório

A denúncia da declaração a que se refere o parágrafo 2 do artigo

28 está sujeita aos mesmos procedimentos que a denúncia do pre-

sente Tratado, com a exceção de que surtirá efeito na data da en"

trega da respectiva notificação.

Em fé de que, os Plenipotenciários abaixo assinados, tendo depo-

sitado seus Plenos Poderes que foram achados em boa e devida for

ma, firmam o presente Tratado em nome de seus respectivos Gover

mps.

FEITO na Cidade do México, Distrito Federal, aos catorze dias do

mês de fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e sete.
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PROTOCOLO ADICIONAL I

Os Plenipotenciarios abaixo assinados, providos de Plenos Pode-

res dos seus respectivos Governos,

CONVENCIDOS de que o Tratado para a Prescrição das Armas Nuclea -

res na América Latina, negociado e assinado em cumprimento das

recomendaçSes da Assembléia Geral das Nações Unidas, constantes

na Resolução 1911 (XVIIl), de 27 de novembro de 1963, representa

um importante) passo para assegurar a não-próliferação de armas

nucleares;

CONSCIENTES cte que a não-proliferação de armas nucleares nâo
t

constituí um fim em si mesma, mas um meio para atingir, em uma
etapa posterior, o desarmamento geral e completo, e

DESEJOSOS de contribuir, na medida de suas possibilidades, para

pôr termo d corrida armamentista, especialmente no campo das ar

mas nucleares, e para favorecer a consolidação da paz no mundo,

baseada no respeito mútuo e na igualdade soberana dos Estados,

Convieram no seguinte:

Artigo 1 '••

Comprometer-se a aplicar nos territórios que, de jure ou de fa-

to, estejam sob sua responsabilidade internacional, compreendi-

dos dentro dos limites da zona geográfica estabelecida no Trata-

do para a Proscriçao das Armas Nucleares na América Latina, o es

tatuto de desnuclearizaçao para fins bélicos que se encontra de-

finido nos Artigos 1, 3, 5 e 13 do mencionado Tratado.

Artigo 2

O presente Protocolo terá a mesma duração que o Tratado para a

ProscriçSo das Armas Nucleares na América Latina, do qual é Ane
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xof aplicando-se a ele as cláusulas referentes à ratificação e

denúncia que figuram no corpo do Tratada.

Artigo 3

O presente Protocolo entrara em vigor, para.as Estados que o hoií

verem ratificado, na data em que depositem seus respectivos ins-

trumentos de ratificação.

EM TESTEMUNHO DO QUE, os Plenipotenciários abaixo assinados, ha-

vendo depositado seus Plenos Poderes, que foram achados em boa

e devida forma, assinam o presente Protocolo em nome dos seus

respectivos Governos.
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PROTOCOLO ADICIONAL II

Os Plenipotenciários abaixo assinados, providos de Plenos Pode-

res dos seus.respectivos Governos,

CONVENCIDOS de que o Tratado para a Proscriçao das Armas Nuclea-

res na América Latina, negociado e assinado em cumprimento das

recomendações da Assembléia Geral das NaçSes Unidas, constantes

da Resolução 1911 (XVIII), de 27 de novembro de 1963, representa

um importante passo para assegurar a nao-proliferaçâo de armas nu

clares;

CONSCIENTES de que a nâo-proliferaçao de armas nucleares não

constitu um fim em si mesma, mas um meio para atingir, em etapa

posterior, o desarmamento geral e completo, e

DESEJOSOS de contribuir, na medida de suas possibilidades, para

por termo d corrida armamentista, especialmente no campo das ar

mas nucleares e para favorecer e consolidar a paz do mundo,basea

da no respeito mútuo e na igualdade soberana dos Estados,

Convieram no seguinte:

Artigo 1 ;

O estatuto de desnuclearizaçâo para fins bélicos da América La-

tina, tal como esta definido, delimitado e enunciado nas dispo-

siçSes do Tratado para a Proscriçao ds Armas Nucleares na Améri-

ca Latina, do qual este instrumento é Anexo, será plenamente res

peitado pelas Partes no presente Protocolo em todos os seus obje

tivos e disposições expressas. • . .

Artigo 2

Os Governos representados pelos Plenipotenciários abaixo assina-

dos se comprometem, conseqüentemente, a nào contribuir de qual-,

quer forma para que, nos territórios aos quais se aplica o Trata
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do, em conformidade com o artigo 4, sejam praticados atos que

constituam uma violação das obrigações enunciadas no artigo 1 do

Tratado.

Artigo 3

Os Governos representados pelos Plenipotenciários abaixo assina

dos se comprometem, outrossim, a não empregar armas nucleares e

a nõo ameaçar com o seu emprego as Partes Contratantes do Trata

do para Proscriçâo das Armas Nucleares na América Latina.

Artigo 4

O presente Protocolo terá a mesma duração que o Tratado para a

Proscriçâo das Armas Nucleares na América Latina, do qual é Ane-

xo , e a ele se aplicam as definições de território e de armas nu

cleares constantes dos artigos 3 e 5 do Tratado, bem como as dis

posições relativas d ratificação, reservas e denúncias dos tex -

tos autênticos e registro previstos nos artigos 26, 27, 30 e 31

do próprio Tratado.

Artigo 5

O presente Protocolo entrará em vigor, para os Estados que o hou

verem ratificado, na data em que depositem seus respectivos ins-

trumentos de ratificação.

EM TESTEMUNHO DO QUE, os Plenipotenciários abaixo assinados, ha-

vendo depositado seus Plenos Poderes, que foram achados em boa e

devida forma, assinam o presente Protocolo Adicional em nome de

, seus respectivos Governos.
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