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A ONU E O CONFLITO ESTADOS UNIDOS – IRAQUE:
o significado das negociações diplomáticas na
reafirmação da soberania no Direito Internacional
Contemporâneo

Carlos Eduardo de Abreu Boucault
Professor do Curso de Direito da Universidade Estadual Paulista
J�lio de Mesquita Filho; Membro da Comiss�o de Direito
INEP/MEC e Diretor do Curso de Ci�ncias Jur�dicas da UNINOVE

Resumo
O trabalho desenvolvido sobre esse tema enfoca a configura��o
conceitual da soberania do Estado, em face dos conflitos deflagrados
na guerra Estados Unidos-Iraque, em contraposi��o ao clima das
negocia��es mediadas pela ONU, fundamentadas nos princ�pios
consagrados no texto constitutivo desse organismo internacional. A
perspectiva te�rica contempla a transforma��o das rela��es
internacionais e a adequa��o do modelo do Estado nacional em sua
configura��o cl�ssica, na ambienta��o de novos imperativos da
ordem pol�tica da diplomacia e dos interesses em conflito na regi�o
do Oriente M�dio.
Unitermos: soberania; ONU; Iraque; Estado.

Abstract
The work developed under this theme focus its main questioning on
the conceptual configuration of the State sovereignty, facing the
conflicts broken out in America-Iraq war, counterpointing the
negotiation environment conducted by the UN, based on the
established principles in the constitutive text of this international
system. The theoretical perspective contemplates the international
relations transformation and the national State model adequacy in
its classic configuration, concerning the new imperatives of the
political diplomacy order environment and the conflicting interests
in the Middle East.
Uniterms: sovereignty; UN; Iraq; State.
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Adeflagra��o do conflito b�lico concretizado pela opera��o militar
das for�as invasoras anglo-norte-americanas, em territ�rio

iraquiano, procedeu da decis�o norte-americana, unilateralmente
firmada, de ocupar o Iraque, desatendendo ao princ�pio da
coopera��o entre os pa�ses ricos integrantes do G-7, numa ineg�vel
demonstra��o das diverg�ncias pol�ticas entre eles.

Assim, apoiados pela Inglaterra, It�lia, Espanha e Portugal, os
Estados Unidos enfrentaram a discord�ncia da Alemanha, Fran�a e
Canad�, fato que motivou a interven��o do Fundo Monet�rio
Internacional, propondo uma resolu��o adicional do Conselho de
Seguran�a das Na��es Unidas a respeito do conflito, para se
restabelecer o clima de confian�a a presidir o grupo dos 7.

Nesse sentido, o mundo assiste perplexo � estrat�gia do recurso
ao conflito armado, a despeito da consolida��o de uma pol�tica de
arranjos e negocia��es efetivada pela Carta da ONU, cujo
pre�mbulo reafirma a esperan�a na conscientiza��o de princ�pios
reveladores do respeito � independ�ncia e � soberania dos Estados e
na defesa dos Direitos Humanos. Em contrapartida, o papel do
Conselho de Seguran�a, segmento vital para a estrutura da ONU,
representa um mecanismo expressivo mediante aprova��o de
resolu��es que tenderiam, no caso sub-examine, a deter os objetivos
da coaliza��o anglo-americana de ocupar o territ�rio iraquiano.
Ademais, nesse contrafluxo de interesses estatais, os vetos
protagonizados pelas pot�ncias integrantes do Conselho fomentam
tens�es e fragilidades que apontam a possibilidade de ruptura com
os objetivos consagrados pelo Direito Internacional, desferida por
qualquer Estado que venha a optar pela consecu��o de pol�ticas e de
medidas adequadas � defesa de interesses pol�tico-econ�micos
ideados no �mbito de sua soberania.

A ambienta��o da guerra no Iraque constitui-se nesse clima de
reafirma��o da soberania norte-americana, vocacionada a
restabelecer a democratiza��o da sociedade iraquiana, ap�s o
dom�nio da ditadura do regime instaurado por Saddan Hussein.
Todavia, essa guerra exp�e interesses geopol�ticos cuja an�lise n�o
se destina ao esclarecimento de motiva��es reais da deflagra��o do
conflito pelos Estados Unidos. O conjunto de iniciativas de pol�tica
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externa, conduzida pelos Estados Unidos com rela��o aos pa�ses
�rabes, encerra contradi��es que n�o se coadunam com as
justificativas do discurso da Casa Branca.

Entre os pontos mais combatidos pela sanha norte-americana,
na ocupa��o do territ�rio iraquiano, figuram: a exist�ncia de armas
qu�micas para destrui��o em massa; a sustenta��o de grupos
terroristas pelo regime iraquiano, cujo desdobramento resultou nos
atentados do 11 de Setembro; a viola��o sistem�tica dos Direitos
Humanos sotopostos pelo regime sanguin�rio de Saddan Hussein e
outros tantos. Redimensionando-se o contexto hist�rico-diplom�tico
das rela��es entre os Estados Unidos e o Iraque, as fontes
normativas, convencionais e imprensa estrangeira informam que o
arsenal b�lico existente no Iraque foi propiciado pelo governo norte-
americano para uso na guerra contra o Ir�; da mesma forma, as
bases do grupo Taliban, o Al Qaeda, situadas na Ar�bia Saudita,
pa�s autocr�tico como qualquer emirado �rabe; de id�ntico modo nos
pa�ses de cultura teocr�tica, nos quais os Estados Unidos t�m bases
e com quem realizam opera��es militares.

Ainda com rela��o a seus pares no Conselho de Seguran�a,
a pol�tica entre os Estados Unidos e as demais pot�ncias
pontilha-se de hesita��es, desconfian�as, requerendo cautela e
estrat�gias, inclusive no momento de declarar-se oficialmente
a invas�o do Iraque. Tal fato se explica pelo Tratado de
Redu��o de Armas Estrat�gias ofensivas entre os Estados
Unidos e a R�ssia, cujo adiamento para a ratifica��o foi
sugerido ao Senado Russo, como forma de retardar a
deflagra��o da guerra, porquanto a R�ssia vendera ao Iraque
armas de interfer�ncia eletr�nica que dificultariam o avan�o
anglo-norte-americano.

Por outro lado, a ONU, em meio a sess�es de discuss�o da quest�o
iraquiana no Conselho de Seguran�a, participou das opera��es de
inspe��o de armas qu�micas no Iraque, em conson�ncia com a pol�tica
de desarmamento, a cargo das pr�ticas da diplomacia, atua��o que foi
objeto de cr�ticas por George F. Will (2003, p. A2), que ressalta o
amb�guo papel da ONU em sobreposi��o � autoridade dos Estados,
assumindo as fun��es de Òju�za do que sejam a��es militares
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leg�timasÓ, porquanto animada pela auto-aprova��o das medidas que
estabelece. O autor desenvolve o racioc�nio segundo o qual a ONU n�o
tem legitimidade sufragada pelo voto popular nem assume
responsabilidades territoriais, revelando seu vi�s liberal-conservador
em raz�o da depend�ncia material subsidiada pelas grandes pot�ncias.

Na verdade, quais os interesses de Fran�a e Alemanha em
evitar o conflito no Iraque? O com�rcio do petr�leo iraquiano
funcionaria como argumento pol�tico ou seria a defesa da popula��o
civil iraquiana e do s�tio arqueol�gico de uma das civiliza��es mais
deslumbrantes da Antiguidade Hist�rica? Embora a ONU se
disponha a implementar medidas de ajuda humanit�ria nesse clima
de p�s-guerra, a atua��o isolada de alguns membros do Conselho de
Seguran�a, sem o aval deste, suscita um profundo questionamento
dessa a��o no �mbito daquela organiza��o, fundada para Òpreservar
as gera��es futuras do flagelo da guerraÓ e, portanto, incumbida de
buscar a paz at� o derradeiro momento da deflagra��o do conflito
armado. Qualquer que seja o teor das solu��es que determinar� a
pol�tica de reconstru��o do Iraque, � de se considerar a repercuss�o
da guerra em outras quest�es de envergadura internacional, no
plano de conflitos de outros matizes, mas igualmente graves e
potenciais, como a quest�o curda, a Indon�sia, Israel e Palestina.

Situados esses aspectos, conv�m frisar que os atos de
terrorismo n�o devem ser obliterados no contexto internacional;
talvez recrudes�am nas pr�ticas de grupos radicais, inclusive
inoculados no regime de coaliza��o do novo governo iraquiano,
apoiado pelos interesses anglo-norte-americanos na regi�o do
Oriente M�dio, evidenciados pelo gerenciamento de po�os
petrol�feros, haja vista a perman�ncia de for�as militares nas
regi�es do territ�rio iraquiano.

A quest�o do Iraque, na �ptica dos conflitos do Oriente M�dio,
remonta aos equ�vocos dos resultados pol�ticos do per�odo entre-
guerras do s�culo XX, dinamizando partilhas de territ�rios,
culturas, etnias e ressentimentos dos quais nem mesmo a Europa
comunit�ria foi capaz de despojar-se. A esse respeito, comenta
M�rcio Scalercio (2003, p. 186): 
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Qualquer an�lise sobre os conflitos do Oriente M�dio deve
necessariamente destacar o uso da viol�ncia com o intuito de
concretizar projetos e finalidades. De modo geral, as
abordagens que buscam analisar o fen�meno da viol�ncia s�o
marcadas por pontos de vista de conte�do moralista ou
calcadas na luta de classes e na desigualdade social. 

E as trag�dias humanas que decorrem desses conflitos
contabilizam padr�es estat�sticos aterradores que as a��es dos
organismos internacionais n�o t�m podido evitar.

Na tem�tica dos Direitos Humanos, Telma Berardo (2000, p.
21-45) examina o fen�meno da fragmenta��o da dicotomia direito
interno-direito internacional, quando a dimens�o jur�dica do direito
global incide na totalidade dos destinat�rios dessa nova ordem no
mundo, vinculando os princ�pios da soberania e da igualdade entre
os Estados � defesa dos direitos humanos. Para tanto, a autora
sugere uma integra��o entre os princ�pios da soberania e os dos
direitos humanos, por serem valores consagrados na pr�tica
internacional e nas fontes do Direito Internacional. A concep��o
doutrin�ria, ora explicitada, a ser aplicada no conflito iraquiano
(re)discute a decis�o norte-americana e de seus pares, bem como a
posi��o do Conselho de Seguran�a da ONU, posto que a autora
assim direciona sua observa��o: 

Assim, deve ser feita uma pondera��o entre os valores da
soberania versus direitos humanos. Este conflito, entre todos
os vistos at� agora, parece ser o mais delicado de todos. Pois,
assim, como sob a m�scara da preval�ncia da soberania
nacional podem estar ocultos outros interesses que gerem
grande preju�zo � comunidade internacional como um todo,
esse direito de inger�ncia tamb�m pode gerar abusos,
fazendo com que alguns Estados se arvorem em assumir o
papel de Ôpoliciais do globoÕ e, na realidade, estar protegendo
seus interesses particulares que n�o t�m nada que ver com
preval�ncia dos direitos humanos (op.cit. p. 41).

A transcri��o desse entrecho do artigo encerra os pontos
fundamentais dessa an�lise sobre o conflito no Iraque, os quais
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questionam os interesses das pot�ncias integrantes do G-7 na regi�o
do Oriente M�dio, o papel do Conselho de Seguran�a e sua
vincula��o aos pa�ses-pot�ncia, mediante a pr�tica de vetos �s
resolu��es, al�m de justificarem a a��o humanit�ria na fase de
reorganiza��o pol�tica e estrutural do Estado iraquiano, sob a
administra��o das for�as de coaliza��o anglo-norte-americanas,
aliadas ao grupo pol�tico exilado durante o regime de Saddan, de
legitimidade duvidosa, em face da aus�ncia de pr�ticas de
resist�ncia e contesta��o a este governo.

Neste momento, o debate entre Kelsen e Campagnolo
(LOSANO, 2002) sobre o conceito de direito internacional ilustra a
contemporaneidade do conceito de soberania territorial, sua
primazia nos textos constitucionais e de algumas conven��es e
tratados internacionais, e mais caracterizadamente, na pr�xis
consuetudin�ria dos mecanismos diplom�ticos, a cargo dos Estados
e das organiza��es internacionais. A omiss�o mais expressiva nos
debates e nas negocia��es protagonizadas pelos atores
internacionais deflui do conceito de Òdesenvolvimento do direito
internacionalÓ, formulado por Campagnolo (op.cit., p. 181): 

Admito mais uma vez n�o compreender exatamente o
verdadeiro sentido desta cr�tica. Temo, por�m, que Kelsen
imagine o processo de desenvolvimento do direito
internacional � moda dos ide�logos internacionalistas ou
pacifistas, para os quais o progresso do direito internacional
consiste na limita��o da Soberania do Estado, chegando a
emancipar o indiv�duo do Estado, e a colocar fora da lei a
guerra.

Nessa perspectiva, ele insere o Direito Internacional como
parte do Direito interno, n�o se filiando � corrente dualista,1

concentrando no Estado toda a irradia��o normativa como fonte de
express�o da soberania e manifesta��o de autoridade sobre os
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de tratados internacionais, pressupõe a existência de duas ordens jurídicas idôneas para a
produção normativa, distintas entre si, pela vocação de que emanam os atos que a
estabelecem; difere da corrente monista , que identifica no Estado o único centro produtor das
normas em nível interno e internacional. Todavia, na prática, essa dicotomia sofre
temperanças conceituais, como monismo radical ou dualismo moderado.



indiv�duos. Aplicando-se tal teoria � doutrina Bush, o conflito
normativo instalar-se-ia no campo do Direito Internacional P�blico,
em particular, na exegese da Carta das Na��es Unidas
(TRINDADE, 2003, p. 5), conforme as disposi��es dos artigos 51
(sobre a leg�tima defesa) e 2 (4), o qual subordina o alcance do teor
do artigo 51, uma vez que aquele estabelece o princ�pio fundamental
de proibi��o geral da amea�a ou uso da for�a, reelaborado pela
doutrina Bush como Òleg�tima defesa preventivaÓ, a justificar a
invas�o do Iraque pelo Ex�rcito norte-americano e for�as aliadas,
possibilitando-se aos Estados o exerc�cio extremado da soberania,
violando os princ�pios do Direito Internacional.

A breve interpreta��o da guerra no Iraque e seus
desdobramentos no direito internacional dinamizam indaga��es de
complexas respostas, cujos argumentos conduzem � revis�o de
princ�pios e de conceitos sedimentados na cultura jur�dica
internacional e na formula��o pol�tica da diplomacia. Nessa ordem
de considera��es, o saldo do conflito evidencia quest�es que
perpassam a vit�ria de uma pot�ncia militar sobre um ex�rcito
depauperado, uma comunidade submetida a rigores de um regime
pol�tico autocr�tico e sanguin�rio e �s mazelas de um embargo
econ�mico vigente desde a invas�o do Kuait pelo Iraque, pela
comercializa��o do petr�leo com os Estados Unidos. Estes, a
despeito da prepot�ncia que reinaugura a face mais desprez�vel de
sua pol�tica imperialista, estimulam, sob o cen�rio de protestos de
rep�dio � guerra articulados pela opini�o p�blica norte-americana e
internacional, a hostilidade em todo o Oriente M�dio, cuja
desagrega��o � substancialmente prov�vel na cultura de
ÔneoprotetoradosÕ, � semelhan�a da guerra do Afeganist�o.

Quanto � ONU, toca-se-lhe o quinh�o de afirmar a autonomia
de suas decis�es e de alimentar a discuss�o sobre o reconhecimento
da legitima��o dos atos destinados a interferir nos conflitos
internacionais, na medida de sua independ�ncia e imperatividade,
reprimindo quaisquer iniciativas que ameacem a paz e a viola��o
dos direitos fundamentais, garantindo sua participa��o no processo
de soerguimento do Estado iraquiano e nas perspectivas de
estabilidade e desenvolvimento desejados pelo conjunto das Na��es.
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Os graus de civiliza��o se medem pelo flagelo das guerras,
por�m a paz, conforme o pre�mbulo da confer�ncia proferida pelo
Professor Behzad Shahandeh, da Universidade de Teheran,2 na vis�o
de B. Spinoza, Òn�o corresponde � aus�ncia de guerras, mas, ao
contr�rio, � uma virtude, um estado dÕalma, uma disposi��o do
esp�rito para o exerc�cio da benevol�ncia, da confid�ncia e da justi�aÓ.
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