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A Nova Ordem Mundial convive com a noção clássica de Soberania e com a 
noção hodierna de Direitos Soberanos, repudiando pressões internacionais, com 
fundamento na Economia, na Política, na Estratégia e no Direito. Num Direito de 
Coordenação, onde o Estado-Nação convive com Organizações Internacionais (de 
Cooperação e Integração), Organizações Não-Governamentais (ONG’s), e 
Cooperações Financeiras Transnacionais (TNC‘s), num mundo complexo e 
globalizado. 

 
A Soberania é a supremacia da ordem jurídica, do Direito-Norma (Kelsen), do 

Direito-Conduta (Cóssio) e do Direito Fato-Mutável (Bobbio). É um dos objetivos 
nacionais permanentes, ao lado da Democracia e da Paz Social, um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º da CF). Ao tratar, porém, 
dos princípios que regem as relações Internacionais do País (Art. 4º da CF), a 
Carta Magna fala, apenas, em Independência e não em Soberania, o que reflete 
uma incompletude, pois Soberania é o somatório de Independência e Autonomia, 
enquanto Independência é apenas Autonomia (política) e Autonomia é somente 
Independência (moral). 

 
O princípio da auto-limitação (e não da alter-limitação) é inerente à 

Soberania, pois o Estado-Nação, no uso de suas prerrogativas, pode abrir mão de 
determinadas exigências, partindo do pressuposto de que não agiu através de um 
ato externo imposto. A Soberania, adverte Miguel Reale, é uma realidade sócio - 
jurídico - política, com uma conotação estratégica, atrevo-me a acrescentar. Hoje, 
com o conflito entre países ricos (G-7) e países pobres (G-77).  Potências e 
Emergentes — a noção de Soberania precisa ser resguardada e não pode servir de 
desculpas para determinados exercícios ilegítimos, como a não-ratificação de 
Tratados, a exemplo do Protocolo de Kioto e do Estatuto do Tribunal Penal 
Internacional (TPI). 

 
O Estado-Nação agrupa-se em Organizações Internacionais (de Cooperação e 

de Integração), no exercício de sua Soberania. Tais Organizações, às vezes, 
desrespeitam a própria noção de Soberania. No campo da Cooperação, 
organismos regionais baseados no Art. 52 da Carta da ONU (OEA, OTAN) têm 
agido em flagrante desrespeito á Soberania dos países que os integram, em virtude 
do poder financeiro e militar de países poderosos, como ocorreu, no Vietnam, 
com a ex-OTASE ou em casos mais recentes, na Iugoslávia, através da OTAN. 
Organismos vinculados ao Art. 57 da carta da ONU (FMI, BIRD, OMC), 
costumam impor medidas no campo do comércio e no campo dos serviços, 
contrárias à Soberania dos países membros, a exemplo, no País, no plano dos 
recursos hídricos e alterações unilaterais de contratos, gerando retaliações. 

 
A Cooperação é de natureza econômico-social e atinge a sociedade como um 

todo, inclusive, no plano dos direitos humanos. A Integração é de natureza 
político econômica e se disseminou, no Mundo, a partir do sucesso das 
Comunidades Econômicas Européias (CECA, EURATOM e MCE), com o 
BENELUX, passando pela Europa dos Seis, dos Dez, dos Quinze e, brevemente, 
dos Vinte e Cinco, certamente, para fazer face à ALCA. Essa manifestação natural 
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obedeceu a um ritmo não-imposto (ao contrário da ALCA), a partir do livre 
comércio, passando pela união aduaneira, para chegar ao mercado comum. A 
União Européia (UE) ainda não completou o ciclo, mas tem Executivo, 
Legislativo, Judiciário, Banco Comum, Moeda Comum (não aceita por todos os 
integrantes) e um Direito Comunitário, pela harmonização (não unificação) de 
suas legislações nacionais. 

 
A faixa de livre comércio (LC, em inglês FT) é sensível, no Brasil, na ex-

ALALC, hoje ALADI, na ex-AELC européia, no ex-CARIFTA, hoje CARICON 
e no NAFTA (EUA, México e Canadá) este, com preocupação meramente 
comercial (e não social), autêntico embrião da ALCA. O MERCOSUL, nos 
termos do Tratado de Assunção /91 ignorou a primeira faixa do comércio exterior 
(livre comércio, onde os países membros estabelecem itens comerciais comuns 
somente entre eles) e se auto-nomeou entidade de União Aduaneira, onde se cria 
uma tarifa externa comum - TEC, abrangendo países membros e países com os 
quais os mesmos mantenham ou venham a manter relações mercantis. Respeita a 
livre concorrência, da mesma forma como a União Européia e, de certa forma, o 
NAFTA, o que não consta das negociações da estrutura da ALCA. 

 
O Acordo sobre a ALCA - Área de Livre Comércio das Américas - ainda está 

em face de elaboração, mas, do que se depreende da mídia e da estrutura do 
NAFTA, do qual ela é prolongamento, atrevo-me a tecer as seguintes 
considerações: 

 
1.  A ALCA contraria a Soberania dos países americanos, pois é hipótese de 

Integração construída apenas pelos EUA e imposta aos demais. Um dos princípios 
que regem a República Federativa do Brasil é a Soberania (art. 1º da C.F./88) e o 
protecionismo norte-americano incide negativamente sobre ela através do USTR 
(U.S. Trade Representative), de medidas Stand still e do Fast Track, máxime, com 
a Doutrina Bush, unilateral e isolacionista. No caso brasileiro temos, por exemplo, 
que o PIB dos EUA é de 80% do total da Área, cabendo ao nosso País apenas 6% 
desse total e 14% aos demais integrantes do Acordo, além de que os juros norte-
americanos são dez vezes menores que os juros brasileiros. 

 
2. A ALCA deverá acolher as BT’s (barreiras tarifárias) e as BNT’s (barreiras 

não-tarifárias: subsídios, direitos compensatórios, medidas anti-dumping) dos 
EUA, o que terá efeito profundamente negativo sobre a economia brasileira, 
principalmente, no campo das exportações. É verdade que o Brasil pode apelar 
para a substituição de importações, mas, desde a desvalorização do real em 1999, 
não ocorre substituição de material elétrico, de equipamentos eletrônicos, de peças 
destinadas à indústria aeronáutica e de peças para bens de capital. 

 
3. Como há assimetria econômica nos países da Área, o Brasil propôs 

negociações graduais nas áreas temáticas (agricultura, serviços). É a tese do 
building blocks, de caráter progressivo e sucessivo, enquanto os EUA advogam a 
tese do hub and spokes, de natureza imediata e globalizante. 
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4.  A ALCA se apresenta como uma Organização de Livre Comércio (LC ou 
FT), dentro, pois, da primeira fase do Comércio Exterior, de caráter econômico 
intra-bloco; a exemplo da ALALC (hoje ALADI), da ex-AELC, do CARIFTA 
(hoje CARICON) e do NAFTA. Qual, porém, a garantia de que ela, a ALCA - 
como ocorreu na União Européia - não passe à segunda fase do Comércio Exterior 
(União Aduaneira - UA), de caráter econômico inter-bloco ou, quiçá, à terceira e 
última fase do Mercado Exterior, o Mercado Comum (MC), de caráter 
econômico-político? E se isso vier a ocorrer, qual a posição do Brasil? 

 
5. Qual o papel da ALCA na esfera dos Direitos Humanos?, um dos princípios 

que regem as relações internacionais do Brasil, segundo o art. 4º da Constituição 
Federal? A União Européia e o Mercosul têm se ocupado com a problemática 
social, mas o mesmo não tem ocorrido com o NAFTA, o que gera efetiva 
preocupação ao País em termos de proteção e de defesa dos Direitos Humanos. 
Principalmente, no mundo globalizado atual, pois a Mundialização age (em geral 
de modo negativo) nos planos econômico, financeiro, social e cultural. 

 
6. A ALCA contará com uma extraordinária diversidade tecnológica. Com 

efeito, a tecnologia dos países centrais é muito superior à tecnologia dos países 
emergentes ou periféricos, o que se nota, no setor-Serviços. E a própria 
transferência de tecnologia, quando ocorre, é imperfeita, pois o G-7 transfere ao 
G-77 apenas tecnologia de produção (prática) e não tecnologia de projetos 
(teórica). Isto, com a globalização hegemônica, índice perigosamente no plano 
dos investimentos diretos e das concorrências públicas, onde firmas estrangeiras 
gozam dos mesmos direitos das firmas nacionais. 

 
7. No plano jurídico, como ocorreria a harmonização legislativa, no contexto 

da ALCA, para a elaboração de um Direito Comunitário? Trata-se de 
harmonização, isto é, de aproximação legislativa e não de unificação normativa, 
que desrespeitaria a Soberania dos Estados-Partes. A União Européia e o 
Mercosul alcançaram sucesso, neste particular, pois, em ambos, houve uma ação 
coordenada, que, certamente, não ocorrerá na ALCA, em face das discrepâncias 
acima expostas. 

 
8. E as Controvérsias Internacionais, no seio da ALCA, como seriam 

dirimidas? A Sociedade Internacional é complexa, a Nova Ordem Mundial, além 
de heterogênea, confunde Soberania com Direitos Soberanos. Qual seria o grande 
órgão julgador? Dele caberia que tipo de recurso? Para quem? E as Consultas, tão 
comuns em acordos comerciais, como seriam efetivadas e em que diapasão? 

 
9. Fala-se, na ALCA, em consenso hemisférico. Mas que tipo de “consenso”, 

se Cuba, que não pertence à OEA, mas pertence à ONU, não estará presente? A 
despeito de sua Constituição falar em Integridade e Soberania (art. 8º, a)? 

 
10. A presença dos EUA na ALCA é sensível no Comitê de Negociações 

Comerciais (CNC), responsável pela supervisão dos Grupos de Negociações 
(GN’s) - ao lado do México e do Panamá, de 1998 a 2004 - contando com um 
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Comitê Tripartite (OEA-BID-CEPAL) que presta assistência técnica aos GN’s. O 
Acordo será um empreendimento único (Single Understaking), com vários Grupos 
de Trabalho, onde é constante a presença de medidas impostas pelos EUA, a 
exemplo do acesso a mercados, procedimentos aduaneiros, normas e barreiras 
técnicas ao comércio e BNT’s (subsídios, direitos compensatórios e medidas 
antidumping). 

 
11. Há, também, na ALCA, o problema da concorrência. Na União Européia, 

vg, existem regras de concorrência aplicadas no plano estatal e no plano 
empresarial. No MERCOSUL, Brasil e Argentina têm legislação de concorrência 
(Protocolo de Fortaleza). Na OMC, após a Rodada Uruguai, foi criado um Grupo 
de Trabalho sobre Concorrência para dificultar o dumping. Na ALCA, embora 
haja um Capítulo sobre Concorrência, nele se denota a posição irredutível dos 
EUA, que o consideram assunto sistêmico. 

 
12. Essa posição irredutível dos EUA perturba os demais integrantes da 

ALCA, em face do Direito (Dever) de Ingerência - intervenção disfarçada - que os 
EUA adotaram em suas relações exteriores, a exemplo do Plano Colômbia, da sua 
filosofia sobre patentes e da sua estratégia no plano de salvaguardas tecnológicas, 
a exemplo do Acordo sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. 

 
13. A ALCA envolve setores que podem trazer ganhos aos Estados-Partes 

(siderurgia, têxteis, calçados), mas também compreende setores que necessitam de 
um melhor preparo (telecomunicações, informática), além de outros mais 
complexos ainda (setores químico e petroquímico). Por isso, como o regionalismo 
(Karl Deutsch) envolve interesses comuns e culturas semelhantes, a prudência 
manda a total revisão das negociações. 

 
14. Finalmente, como será a relação ALCA/MERCOSUL? Convivência? 

Aglutinação? Subordinação do segundo à primeira? A recente (Setembro/02) 
Assembléia Anual do FMI e BIRD concluiu pela limitação da ajuda do G-7 aos 
emergentes (Terrorismo), pela condenação às Nações que incentivam a abertura 
comercial e fecham seus mercados (BNT’s), pela constatação da dificuldade de 
recuperação da economia global (ameaça de guerra no Oriente Médio) e pela 
adoção do G-7 e do G-77 da “cláusula de ação coletiva” como mecanismo que 
permite aos países endividados convocar seus credores para renegociar o valor de 
seus títulos (Hardship?). 

 
Em síntese, deve o Brasil adotar uma estratégia de participação autônoma 

(Celso Lafer), fortalecendo o MERCOSUL, pois 70% das exportações do País são 
para países integrantes da ALCA. Deve, ainda, o Brasil desenvolver suas relações 
comerciais com o Grupo Andino e com o CARICON, manter o acordo de créditos 
recíprocos em vigor na ALADI e, o que ainda é mais importante, fortalecer a Área 
de Livre Comércio entre MERCOSUL e União Européia. Funcionaria, esta, como 
interlocutora do MERCOSUL junto ao G-7 e a OCDE, ficando o MERCOSUL 
como um elo entre a União Européia, Ásia, Indonésia e China, (a União Européia 
detêm 30% da produção mundial, enquanto o EUA apenas detém 26%). E, quanto 
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à China, ela acaba de se reunir à ASEAN (Associação das Nações do Sudeste 
Asiático), criando a maior área de livre comércio do mundo (1,7 bilhão de 
consumidores, com um PIB de dois trilhões de dólares. O calendário das 
negociações comerciais do Brasil com a ALCA permite uma série de medidas que 
poderão levar ou não o País a ingressar na Área de Livre Comércio das Américas, 
negociando e lutando por seus objetivos nacionais e por uma integração 
democrática que respeite sua Soberania. A finalidade dessa estratégia de 
participação é a de evitar que sejamos comandados por projetos estranhos aos 
nossos interesses nacionais, regionais, sub-regionais, internacionais e 
transnacionais. 

 
A Integração, embora regional, convive com a Globalização, de alcance 

mundial, que a prática demonstrou trazer maiores benefícios aos países centrais e 
não aos periféricos. Recentes Relatórios (UNCTAD e CEPAL) coonestam a 
assertíva e a recente Assembléia Geral do FMI-BIRD (Setembro/02) atentou para 
esse detalhe. Em certas áreas a Globalização aumenta o nível de emprego (de 
certo tipo sofisticado de emprego) mas, na quase totalidade das vezes ela gera 
desemprego estrutural, apartheid tecnológico e crises sociais, gerando aumento de 
custo e corrupção, o que ensejou uma Convenção Internacional sobre a matéria 
(Paris /94). 

 
Com efeito, a Globalização é um processo dinâmico de aceleração capitalista, 

que busca um entrelaçamento econômico, envolvendo matérias-primas, instalação 
de fábricas e vendas. Já existia, de certa forma, na China, Índia, Grécia e Roma 
Antiga. fortalecendo-se durante o Liberalismo (laissez-faire, laissez passer) e 
ressurgindo neste final de século, com fundamento na tecnologia, que ensejou 
uma Ordem Econômica Transnacional. 

 
Segundo Lester Thurow, a Economia Global torna-se cada vez mais 

interconectada, envolvendo o campo financeiro, a indústria e o consumidor. No 
campo financeiro, em virtude do dinheiro volátil, que só é aplicável nos países 
estáveis, pelas grandes corporações que, de multinacionais, tornaram-se 
transnacionais. Na indústria, pela tomada das grandes decisões econômicas não 
mais pelos Estados, mas, pelas grandes corporações, que acompanham a onda de 
privatização mundial. Em conseqüência, o consumidor hoje, consome produtos 
sem pátria, consumo esse que tende a aumentar, gerando novas oportunidades de 
emprego, na visão otimista de Kenichi Ohmae. Tal Civilização, genuinamente 
transnacional, alimentada pela tecnologia, contudo, tende a gerar imensa crise 
social e um apartheid tecnológico, com o uso abusivo da automação, chegando, 
mesmo, a um desemprego estrutural já previsto por Marx e analisado por Keynes, 
sob forma de desemprego tecnológico. 

 
Há paralelamente, o gradual desaparecimento das fronteiras nacionais, pois os 

Estados deixam de deter o capital internacional, perdendo o controle da produção 
e Comercialização de tecnologia e o controle das obras de infraestrutura. Tudo 
isso conspira contra a ideologia do desenvolvimento, exacerba a interdependência, 
questiona o Estado, muda a natureza das relações de Poder e a abrangência do 
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conceito de Soberania. Exemplos concretos desse desequilíbrio estão na Lei de 
Comércio e Tarifas/84, dos EUA, que, em termos de transferência de tecnologia, 
trouxe prejuízo aos países periféricos, e na Rodada Uruguai do GATT (hoje, 
OMC), com a inclusão dos serviços na esfera de ação do órgão, prejudicando, 
também, os interesses dos países em desenvolvimento. 

 
A importância da tecnologia, na Globalização, está, como vimos, na geração 

de uma Nova Ordem Econômica. Efetiva-se a tecnologia através de um 
encadeamento sistemático de atividades de pesquisa e de desenvolvimento 
experimental, com vistas à criação de novos produtos e serviços. Suas principais 
características compreendem o aperfeiçoamento (pela constante utilização), o 
processo de produção (resultado incerto em tempo imprevisível), a 
interdependência (entre uma tecnologia e outra), de forma implícita ou explícita 
(embutida ou não em um bem físico). A tecnologia pode conter profundo 
potencial transformador da sociedade, produzindo significativas alterações no 
processo produtivo e na relação de vantagens comparativas entre os países. Trata-
se da tecnologia de ponta. Ocorre transferência de tecnologia quando o vendedor 
entrega conhecimento e instruções ao receptor (ao contrário da compra e venda, 
em que o vendedor retém os conhecimentos e somente entrega instruções ao 
receptor). Regra geral, os países centrais só efetivam transferência de produção (e 
não de projetos) aos países periféricos, no sentido de manter sua hegemonia, razão 
por que a Globalização apenas beneficia os países ricos (G-7 x G-77). 

 
Afirmou-se, retro, que a Globalização mudou a abrangência do conceito de 

Soberania. Três são os elementos essenciais do Estado: território, população e 
governo, sendo, este, a manifestação do Poder (poder político), de onde emana a 
Soberania. O Estado soberano - tanto interna, como externamente -  determina sua 
competência, que é a medida da jurisdição, razão pela qual se auto-limita, não 
estando subordinado a Estado algum. É a Teoria de Jellinek de Auto-Limitação do 
Estado (Auto, e não Alter- limitação), o que afasta, em tese, todo e qualquer tipo 
de interferência, intervenção ou ingerência externa em assuntos que dependam 
essencialmente (embora não exclusivamente) da jurisdição de  qualquer Estado 
(Carta da ONU art. 2º, 7). Definiu Morgenthau Soberania como “the supreme 
legal authority of the Nation ... supreme Iaw-giving and law-inforcing, authority”, 
já repudiado, em 1951, o Estado Mundial, em virtude da diversidade dos grupos 
econômicos, políticos, sociais e culturais espalhados pelo mundo. Analisou ele a 
política internacional como uma luta de Poder, seja através de uma política do 
Status Quo (manutenção do poder), de uma Política do Imperialismo (aumento do 
Poder) ou de uma Política do prestígio (demonstração do Poder), criticando a 
limitação da Soberania, inclusive, em termos de preservação da paz internacional. 

 
A Globalização reorganiza a estrutura empresarial e o sistema econômico 

internacional, concentrando a produção de serviços estratégicos (pesquisa - 
consultoria - comercialização - franquias), mas, acarreta insuportável aumento de 
custos, ensejando corrupção, através de propinas e da evasão fiscal. Por isso, a 
OCDE, reunida em Paris, em Novembro de 1997, assinou convenção 
internacional contra a corrupção, punindo empresas e pessoas físicas que 
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praticarem atos de favorecimento em licitações ou contratos financiados com 
dinheiro público com penas de prisão e de confisco das propinas e do lucro. 
Paralelamente, a Globalização altera as condições de emprego e o papel do fator 
trabalho no processo produtivo, o que foi objeto das Reuniões do G-7 em Lyon, 
em Julho de 1996 e nos EUA, em junho de 1997, de onde emanaram metas 
econômicas de combate ao desemprego, através da reestruturação dos mercados 
de trabalho. O G-15 (integrante do G-77) discutia, em Kuala Lumpur, em 
Novembro de 1997, os interesses dos países em desenvolvimento em termos de 
emprego, desemprego e sub-emprego. O mesmo (e ocorre) na União Européia, 
através do Tratado de Amsterdam, de Junho de 1997, preocupado com a questão 
do emprego, havendo Martine Aubry, Ministra do Trabalho da França, 
enfatizando o erro do G-7, de que o retorno ao crescimento eliminaria o 
desemprego - afirmou ela - observando ser bastante elevada a taxa de desemprego 
nos quinze membros do Grupo. 

 
O  Relatório da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) da USP, 

a pedido da FIESP, no final de 1997, estudou a Globalização com base em quatro 
aspectos: Globalização dos Mercados; Globalização do Sistema Financeiro e o 
financiamento do Setor Produtivo; Globalização do Sistema Produtivo: 
Aquisições e Associações de Empresas no Brasil; e Consistência 
Macroeconômica. Embora o resumo conclusivo seja favorável à Globalização 
(processo inacabado, realidade e não escolha), adverte para a negativa tendência 
nacional de elevada taxa de juros, detendo-se sobre os eventuais riscos de 
desnacionalização para o Brasil: as empresas estrangeiras podem abandonar o País 
quando cessarem os incentivos fiscais; as remessas de lucros e dividendos ao 
exterior elevam a vulnerabilidade externa do País; as exportações nacionais 
poderão ser controladas pelas matrizes das filiais estrangeiras e o País poderá ser 
transformado em plataforma de exportação (economia de enclaves). 

 
Menciona, ainda, o citado Relatório, as medidas de salvaguardas do Plano 

Real, sobressaindo-se o programa nacional de privatização das empresas estatais e 
as reformas estruturais (tributária - previdenciária - administrativa), alertando para 
o perigo de recessão, de volta da inflação, de maxidesvalorização da moeda, de 
elevada desvalorização cambial, da volta da reindexação dos preços, e do 
desaquecimento da atividade econômica nacional. A expressa menção à 
privatização de empresas estatais é sintomática, pois o Estado-Nação, hoje, está 
sem fundos para investir, o que não ocorre com as TNC’s. No Seminário 
“Globalização - O Fato e o Mito” (UERJ, Abril/98) concluiu-se pelo perigo da 
perda de poder do Estado em relação aos grupos econômicos, pois as 
privatizações dele retiram uma série de decisões fundamentais, levando a outra 
perda, a do seu papel regulador hoje, nas mãos do FMI, BIRD, OMC e OCDE. 

 
Finalmente, a Globalização está ligada à tecnologia e à tirania dos países 

ricos. E daí decorre sua influência negativa sobre a noção básica de Soberania, a 
exemplo do Direito Ambiental, do Direito do Mar, do Direito Espacial, do Direito 
“Polar” e do Direito Nuclear. No Direito Ambiental, as Convenções sobre 
Biodiversidade e Mudanças Climáticas/92 utilizam a expressão “Direitos 
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Soberanos”, o que diminui o exercício de poder do G-77, cedendo a imposições 
hegemônicas do G-7 (patentes, biopirataria). No Direito do Mar, a Convenção de 
Montego Bay/82 criou uma zona econômica exclusiva, onde o Estado costeiro 
exerce, apenas, “Direitos Soberanos” e não Soberania, além do fato de que a zona 
não é exclusiva, pois países de fraca tecnologia cederão seus direitos (quotas de 
pesca, por exemplo) a países de tecnologia de ponta. No Direito Espacial 
(Exterior), o direito de visita subordina-se à odiosa reciprocidade, de que a visita 
só se efetiva se houver a possibilidade da visita do outro, o que envolve diferentes 
tecnologias. No Direito “Polar”, o Tratado de Washington/59 cogita de exercício 
de Soberania na Antártica, apenas a signatários originários e não a possíveis 
aderentes. O Tratado de Não Proliferação Nuclear/68 só admite a nuclearização 
dos países nuclearizados ex-ante e não dos que se nuclearizarem ex-post.  Por 
todos esses motivos, o Fórum Anti-globalização 2003 repudiou com veemência a 
globalização. 

 
O desrespeito à Soberania continua em outras áreas, com fundamento na 

Tecnologia (sua transferência é feita apenas no campo da produção e não no 
campo dos projetos) e na noção de Poder, como ocorre com a Amazônia 
Brasileira (e de certa forma com a Pan-Amazônia) e o Centro de Lançamento de 
Alcântara. Realmente: 

 
Em termos de Amazônia, a despeito do Tratado de Cooperação Amazônica/68 

e do Projeto Calha Norte/75, inúmeras são as hipóteses de pressões internacionais 
atentatórias à Soberania. E o que ocorreu, nos anos quarenta, com Instituto da 
Hiléia Amazônica e, nos anos sessenta, com o Projeto dos Grandes Lagos; e mais 
recentemente, com retaliações do BIRD e do BID; com a noção de patrimônio 
comum da humanidade; com a não utilização de recursos financeiros do Japão 
para a BR-369, meio legítimo do País chegar ao Pacífico e incrementar seu 
comércio com a Ásia; com o problema do lixo atômico (Basiléia/69), com os 
absurdos nove milhões de hectares dos Ianomâmis; com o Direito (Dever) de 
Ingerência do Pentágono; com o Plano Colômbia; com a questão das patentes, 
zoneamento econômico-ecológico, biopirataria, etc… 

 
Quanto ao Acordo de Salvaguardas Tecnológicas do Centro de Lançamento 

de Alcântara, entre Brasil e EUA/2000, ainda não ratificado pelo governo 
brasileiro, há detalhes negativos ao País, pois não há reciprocidade de tratamento; 
a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU não foi ouvida; o Brasil não 
tem acesso à tecnologia constante do Plano de Controle dos EUA sobre a matéria; 
existem áreas restritas, nas quais, em princípio, brasileiros não entram; há 
previsão de inspeções, pelo EUA, sem aviso prévio ao Brasil; os containers norte- 
americanos entram em território nacional, sem que o País tome conhecimento de 
seu conteúdo; os EUA negam assistência ao Brasil quanto à operação de veículos 
de lançamento; o Brasil não utilizará os recursos recebidos dos EUA (aluguel da 
área) para fins de lançamentos, o que prejudica a Agência Espacial Brasileira (Lei 
8854/94); e a denúncia, ato unilateral que põe fim à participação de um Estado em 
um Tratado, encontra-se desfigurada, pois o eventual País denunciante continua 
obrigado ao cumprimento do Acordo, em tudo o que se referir à segurança. 
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Ex Positis, a Nova Ordem Mundial deve respeitar a Soberania do Estado-
Nação, que poderá se auto-limitar, convivendo com Organizações Internacionais, 
ONG’s e TNC’s, num mundo complexo o globalizado, com base no princípio 
básico do PACTA SUNT SERVANDA, complementado pela REBUS SIC 
STANTIBUS (o imprevisível extingue o acordo) e, mais recentemente, pela 
HARDSIHIP (o imprevisível oneroso leva à revisão do acordo). Tudo isso é 
necessário para se criar e manter uma Nova Ordem Mundial, pois (Machiavel) 
nada é mais difícil de se conseguir, mais perigoso de se conduzir ou de êxito mais 
incerto do que a consciente introdução de uma Nova Ordem. 
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