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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o processo de tomada de decisão na política externa 

brasileira em relação ao regime internacional de não proliferação nuclear, após o 

fim da Guerra Fria, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em particular a 

decisão de aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Seu 

objetivo é responder por que o Brasil, após se negar em assinar o TNP por quase 

três décadas, resolveu pela adesão a esse tratado. A análise é feita por meio de 

dois mecanismos causais alternativos. O primeiro baseia-se no modelo sistêmico 

ou estrutural de análise do processo de tomada de decisão; o segundo, no modelo 

doméstico de análise. É feito um trabalho de descrição detalhada do caso de 

estudo, seguido da aplicação de process tracing, a fim de verificar qual 

mecanismo causal explica melhor o caso estudado. Os mecanismos causais 

hipotéticos elaborados foram baseados nos modelos teóricos de Allison e Zelikow 

(1999) e de Scott Sagan (1996). Os testes de inferência causal feitos com base nas 

evidências coletadas na pesquisa demonstram que o mecanismo causal do modelo 

sistêmico é o que possui maior poder explicativo para a tomada de decisão de o 

Brasil aderir ao TNP. Isso sugere que as considerações sistêmicas foram 

determinantes, neste caso, para a decisão tomada.  

 

 

Palavras-chave: Tomada de Decisão; Tratado de Não Proliferação; Análise de Política 

Externa; Fernando Henrique Cardoso. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the decision-making process in Brazilian foreign policy in 

relation to the international nuclear non-proliferation regime, in the government of 

Fernando Henrique Cardoso, after the end of the Cold War, in particular the 

decision to join the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Its purpose is to 

answer why Brazil, after refusing to sign the NPT for almost three decades, 

decided to adhere to this treaty. The analysis is done through two alternative 

hypothetical causal mechanisms. The first is based on the systemic or structural 

model of analysis of the decision-making process; the second, on the domestic 

model of analysis. A detailed description of the case study is carried out, followed 

by the application of process tracing, to verify which causal mechanism explains 

the case studied better. The hypothetical causal mechanisms elaborated were 

based on the theoretical models of Allison and Zelikow (1999), and Scott Sagan 

(1996). The causal inference tests were done based on the evidence collected in 

the research, demonstrating the causal mechanism of the systemic model as the 

one with best explanatory power for the decision making of Brazil to join the 

NPT. This points out the systemic conditions were determinant in this case for the 

decision made. 

 

Keywords: Decision Making; Non-Proliferation Treaty; Foreign Policy Analysis; Fernando 

Henrique Cardoso. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação analisa o processo de tomada de decisão da política externa brasileira 

no governo de Fernando Henrique Cardoso, em particular a decisão de aderir ao TNP, o qual 

é o principal instrumento normativo do RINPN. O Brasil, na década de 1990, inseriu-se no 

contexto regional da América Latina no qual muitos governos neoliberais assumiram, 

democraticamente, o poder, o que veio acompanhado, no caso do Brasil, de um novo modelo 

de inserção internacional. O modelo anterior, o Desenvolvimentista, encontrava-se desgastado 

e em crise. O novo modelo tem a adesão a regimes internacionais como uma importante 

ferramenta. Nesse sentido, a adesão ao TNP representou o movimento mais simbólico de 

adesão a regimes internacionais desse período (PECEQUILO, 2012, p. 64-65).  

A adesão de muitos países ao TNP deixou o Brasil em um diminuto grupo de outsiders 

do regime. Em 1998, apenas Cuba, Índia, Israel e Paquistão juntamente com o Brasil não 

tinham aderido ao TNP1. Nesse contexto, optou-se pela adesão ao TNP, o qual o Brasil 

rejeitou como um Tratado iníquo e injusto, negando-se a assiná-lo desde 1968. A adesão foi 

acompanhada da expectativa de maior credibilidade internacional, assim como uma 

capacidade maior de influenciar a formação de agenda do RINPN.  

A escolha desse objeto de estudo justifica-se pela permanência da temática de não 

proliferação na agenda internacional, sua importância para o cálculo estratégico dos países e 

sua atualidade. O tema de não proliferação nuclear tem retornado à agenda internacional, 

principalmente após 2001, e é um problema crítico para a segurança internacional (SAGAN, 

1996, p. 55; ACTON, 2011, p. 101; BURNS; COYLE, 2015, p. xi). Além disso, a 

participação do Brasil no RINPN é uma questão-chave para a sua defesa nacional, pois 

envolve projetos estratégicos do Brasil, como o Prosub, que inclui a construção de um 

submarino de propulsão nuclear. O Brasil é o único país sem armas nucleares do mundo a 

desenvolver um submarino de propulsão nuclear. Levando isso em consideração, o ministro 

da Defesa Raul Jungman, em depoimento, em 2017, ressaltou a importância de se debater 

sobre o TNP e suas consequências para o Brasil (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017, p. 

17-18).  

Para Antônio Jorge Ramalho da Rocha (2006, p. 118), estabelecer as razões pelas 

quais o governo brasileiro aderiu ao TNP:  

[...] é relevante e, seguramente, ainda não foi examinado com a devida atenção 

pelos estudiosos da política externa brasileira. Cabe dizer, de passagem, que uma 

                                                 
1 Dos Estados que são membros da ONU. 
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apreciação bem fundamentada dessa decisão é urgente e necessária, dado que, 

obviamente, não se trata de mudança fortuita ou de escassas repercussões na 

inserção internacional do País. 

  

A Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012) define três setores decisivos para a 

defesa nacional, um deles é o nuclear, setor sob vigilância do RINPN e sob cerceamento 

tecnológico. O Programa Nuclear Brasileiro é um projeto de Estado que existe desde a década 

de 1950 e representa importante fonte de poder, considerando o seu potencial econômico, 

energético e tecnológico. Ele tem uma função importante para o suprimento de energia, de 

acordo com o Plano Nacional de Energia 2030 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2007), o Plano Decenal de Energia 2020 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Além disso, a AIEA afirma que a energia nuclear e suas tecnologias estão envolvidas com o 

cumprimento de nove objetivos de desenvolvimento sustentável: fome zero; boa saúde e bem-

estar; água limpa e saneamento; energia limpa a preço acessível; indústria, inovação e 

infraestrutura; ação climática; vida submarina; vida da superfície; e parcerias para os 

objetivos (AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA, 2017).  

Este trabalho permite verificar os níveis de influência de grupos de interesse 

domésticos e externos nesse importante processo decisório, complementando pesquisas já 

feitas sobre essa temática, bem como introduzindo elementos originais para futuro debate e 

pesquisa. 

Antônio Gil (2002, p. 33) afirma ser comum a tentativa de atribuir a um único 

acontecimento a condição de causador de outro; mas, na ciência moderna, especialmente nas 

ciências sociais, como é o caso desta dissertação, tende-se a acentuar a multiplicidade de 

condições, que, reunidas, tornam provável a ocorrência de um determinado fenômeno ou 

evento histórico. Essa perspectiva vai ao encontro da filosofia do Realismo Crítico, na qual se 

baseou esta pesquisa. 

Duverger (1962 apud. GIL, 2008, p. 27) distingue três níveis de pesquisa: descrição, 

classificação e explicação. Por sua vez, Antônio Gil (2008, p. 27) defende que o agrupamento 

mais usado, atualmente, é o de Selltiz et al. (19672), o qual classificava as pesquisas em três 

grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais. 

Ao último agrupamento, Gil recorre à nomenclatura de Duverger e opta por denominar como 

pesquisas explicativas. Este trabalho é resultado de uma pesquisa de explicação, a qual 

considerou diferentes fatores causais, a fim de explicar por que o governo brasileiro, após 

quase 30 anos de resistência, aderiu ao TNP em 1998. Trata-se de um rompimento relevante, 

                                                 
2 SELLITIZ, Claire et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder, 1967. 
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ao menos parcialmente, do posicionamento baseado na retórica do embaixador Araújo Castro, 

de 1971. Uma abrangente compreensão desse processo é importante para entender a posição 

do Brasil, atualmente, no RINPN e suas estratégias futuras nesse regime.  

O planejamento e a organização metodológica foram feitos de acordo com este 

problema de pesquisa: Por que o Brasil prescindiu de ter armas nucleares e optou por aderir 

ao TNP em 1997, após uma resistência de três décadas em fazê-lo? Desse modo, o objetivo 

principal deste trabalho é identificar as principais causas do processo de adesão do Brasil ao 

TNP. Nesta obra, acentua-se a multiplicidade de fatores ou de explicações possíveis que 

levaram à adesão ao TNP. Por sua vez, busca-se, por meio do método de process tracing, 

verificar, entre os fenômenos causais elencados na literatura existente, qual explica melhor o 

processo decisório da adesão do Brasil ao TNP à luz dos dados coletados e organizados nos 

capítulos 2 e 3, que ordenam a ocorrência de antecedentes e de eventos do caso de estudo. Há, 

também, diversas teses, que foram sistematizadas no capítulo 4, sobre a adesão ao TNP. A fim 

de responder ao problema desta pesquisa, formularam-se duas hipóteses principais, baseadas 

em autores que estudam o processo de tomada de decisão para a política externa: a hipótese 

do modelo sistêmico e a hipótese do modelo doméstico.  

O desenvolvimento deste trabalho envolveu: a revisão de literatura dos autores que se 

enquadram em cada um dos dois modelos teóricos a serem aplicados; a elaboração de 

mecanismos causais hipotéticos a serem testados; a coleta de dados documentais e 

audiovisuais;  a descrição detalhada do caso estudado; a aplicação dos testes de process 

tracing para inferência causal às explicações (hipóteses) alternativas, com base nos dados 

coletados. 

No capítulo 1, são demonstrados os métodos empregados neste trabalho. São 

apresentados os posicionamentos filosóficos que fundamentam a escolha pela abordagem 

dedutiva, por métodos qualitativos e pelo uso de process tracing como estratégia de pesquisa 

para inferência causal. Process tracing é um instrumento de inferência causal que objetiva a 

revelação de uma sucessão de eventos ou situações ao decorrer do tempo (COLLIER, 2011, p. 

824). Nesse capítulo, também estão os mecanismos causais hipotéticos que foram aplicados 

ao caso de estudo, bem como a fundamentação teórica deles. 

No capítulo 2, são apresentados uma breve história do RINPN, a participação 

brasileira nesse regime e os fenômenos antecedentes à adesão brasileira ao TNP, em particular 

o processo de aproximação brasileiro-argentina no setor nuclear. Essa relação com a 

Argentina tem significativa importância, ao ser o país com o qual o Brasil desenvolveu um 
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sistema bilateral de contabilidade e controle de materiais nucleares, em 1991, após uma 

década de aproximação e de cooperação gradual na área nuclear.  

O capítulo 3 tem uma descrição detalhada do processo de tomada de decisão e dos 

contextos político e histórico que levaram à assinatura do TNP, pois disso dependem a 

adequada aplicação do método de process tracing e a realização da inferência causal 

(BENNETT, 2008, p. 705; COLLIER, 2011, p. 824).  

No capítulo 4, é feito uma sistematização das principais teses sobre a adesão do Brasil 

ao TNP presentes na literatura estudada, assim como são feitos os testes de inferência causal, 

a fim de verificar qual das hipóteses elaboradas tinha evidências mais contundentes. As 

evidências expostas nos anexos, bem como o estudo detalhado do caso em tela favoreceram a 

hipótese do modelo sistêmico. 
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CAPÍTULO 1- METODOLOGIA 

 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos usados na pesquisa e justifica a 

escolha de cada um. A sua organização segue a sugestão de Saunders, Lewis e Thornhill 

(2016), por meio do que chamam de “research onion” (figura 1.1). Trata-se de uma forma útil 

à pesquisa de organização de diferentes etapas da elaboração da estrutura metodológica da 

pesquisa. 

O planejamento e a organização metodológica foram feitos de acordo com o 

problema de pesquisa, que é este: Por que o Brasil prescindiu de ter armas nucleares e aderiu 

ao TNP em 1998, após uma resistência de três décadas em fazê-lo?  

Tratou-se de um rompimento relevante, ao menos parcialmente, da retórica do 

embaixador Araújo Castro e uma abrangente compreensão desse processo é importante para 

entender a posição do Brasil, atualmente, no RINPN e suas estratégias futuras nesse regime. 

Regime internacional é compreendido como “conjunto de princípios, normas, regras e 

procedimentos de processos de tomada de decisão implícitos ou explícitos ao redor dos quais 

as expectativas de atores convergem numa determinada área das relações internacionais” 

(KRASNER, 1982, p. 186).  

É importante ressaltar que há diferentes formas de organização e categorização das 

fases de uma pesquisa, sendo a empregada uma das possíveis, e escolhida por ter uma 

elaboração bem abrangente, totalizando estas seis etapas: filosofia de pesquisa; abordagem ao 

desenvolvimento teórico, escolha metodológica, “estratégia” de pesquisa, período histórico, 

técnicas e procedimentos para coleta de dados. Para cada etapa há uma subdivisão neste 

capítulo, a fim de explicar as escolhas feitas e os procedimentos adotados na pesquisa.  

 

Figura 1.1 – “Research Onion” 



20 

 

 

 

Extraído de Saunders, Lewis e Thornhill (2016, p. 124). 

 

1.1- FILOSOFIA DE PESQUISA 

 

Filosofia de pesquisa significa um sistema de crenças e de pressupostos sobre o 

desenvolvimento do conhecimento (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016, p. 124). São 

os pressupostos epistemológico, ontológico e axiológico os principais que definem a filosofia 

mais adequada ao autor da pesquisa. A explicitação das perspectivas ontológica e 

epistemológica, que compõem a filosofia de ciência, adotada na pesquisa é importante, pois 

vai determinar a condução de todo o trabalho científico, conforme defendem David Marsh e 

Paul Fulong em “A Skin, not a Sweater: ontology and epistemology in Political Science”, de 

2002. Desse modo, a escolha pelo Realismo Crítico neste trabalho reflete as convicções do 

autor3. 

Discussões e debates filosóficos sobre a natureza da existência, de como fazer 

ciência podem alongar-se excessivamente. Nesta pesquisa, limitou-se a discussão ao 

necessário para estabelecer as premissas filosóficas empregadas. No quadro 1.1, estão 

                                                 
3 Além das reflexões do autor, foi executado o teste “Heightening your Awareness of your Research 

Philosophy”, recomendado por Saunders, Lewis e Thornhill (2016, p. 153-156), cujo resultado indicou as 

seguinte pontuações, em ordem decrescente, para estas cinco principais correntes filosóficas: Realismo Crítico 

(15); Pragmatismo (10); Pós-Estruturalismo (6); Interpretivismo (5); Positivismo (4).   
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elencados os principais pressupostos do Realismo Crítico, que é a abordagem filosófica que 

permeia as escolhas metodológicas desta pesquisa. 

Quadro 1.1 – O Realismo Crítico Classificado por Ontologia, Epistemologia, Axiologia e 

Métodos 

 

Filosofia de 

Pesquisa 

Ontologia (natureza 

da realidade ou do 

ser) 

Epistemologia (o que 

constitui conhecimento 

aceitável) 

Axiologia (o papel 

dos valores) 

Realismo Crítico - Estratificada (o 

empírico, o actual e o 

real); 

- Externa, 

independente e 

intransigente; 

- Estruturas objetivas; 

- Mecanismos causais. 

 

- Relativismo 

epistemológico; 

- Conhecimento 

historicamente situado e 

transigente; 

- Fatos são construções 

sociais; 

- Explicação causal 

histórica como 

contribuição. 

- Pesquisa carregada 

de valores; 

- O pesquisador 

reconhece seus vieses; 

- O pesquisador tenta 

minimizar vieses e 

erros; 

- O pesquisador é tão 

objetivo quanto 

possível. 

 

Elaboração própria. Adaptado de Saunders, Lewis e Thornhill (2016, p. 136). 

 

O principal autor do Realismo Crítico é Roy Bhaskar, cuja obra principal é A Realist 

Theory of Science, de 1975. A grande contribuição de Bhaskar para a Filosofia da Ciência é 

ter oferecido alternativas ao irracionalismo e à concepção positivista da racionalidade, que é 

um dilema moderno da área (COLLIER, 1994, p. ix). O autor defende que a ciência pode 

fornecer compreensão real sobre a natureza das coisas, ao mesmo tempo que nega o 

Fundacionalismo Positivista, segundo o qual a realidade pode ser compreendida pela 

observação4 (COLLIER, 1994, p. ix-x).  

O Realismo Crítico tem um ontologia estratificada (figura 1.2), externa, 

compreendida como mecanismos causais ou estruturas objetivas; tem uma epistemologia 

relativista, compreendendo que o conhecimento é situado historicamente, que os fatos são 

construções sociais e que reconhece a contribuição da explicação causal histórica; tem uma 

axiologia na qual a pesquisa é “carregada” de valores do pesquisador responsável, o qual 

possui perspectivas próprias, sua própria experiência cultural; mas em que o pesquisador tenta 

minimizar sua parcialidade uma vez que a reconhece, tentando ser tão objetivo quanto for 

                                                 
4 A perspectiva de que há elementos essenciais à existência que estabelecem os fundamentos sobre os quais a 

vida social é construída (MARSH; FURLONG, 2002, p. 18).  
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possível. Os métodos de pesquisa mais comuns do Realismo Crítico são aqueles que fazem 

análises aprofundadas e situadas historicamente (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016, 

p. 136).  

Figura 1.2 - Ontologia Estratificada do Realismo Crítico 

 

 

  

Extraído de Saunders, Lewis e Thornhill, 2016, p. 139. Baseado em Bhaskar5 (1978). 

 

Para os realistas críticos, a realidade é a consideração filosófica mais importante, 

sendo essencial uma ontologia estruturada e em camadas (FLEETWOOD6, 2005 apud 

SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016, p. 139). Seu mais importante pressuposto é que a 

realidade é externa e independente, mas não diretamente acessível pela observação e pelo 

conhecimento. Apenas partes da realidade, ou camadas, podem ser experimentadas pelo 

cientista. Um importante conceito é o de intransitividade da realidade. Admitir a 

intransitividade é importante para evitar reduzir a realidade dos fenômenos ao conhecimento 

que se tem sobre eles (FILHO et al., 2015, p. 223; BHASKAR e LAWSON, 1998, p. 5-6).  

 

A tradição filosófica ocidental tem, errônea e antropocentricamente, reduzido a 

questão de ‘o que é’ à questão de ‘o que podemos saber’. Essa é a ‘falácia 

epistêmica’7, resumida por conceitos como ‘mundo empírico’. Ciência é um produto 

social, mas os mecanismos que ela identifica operaram aprioristicamente e 

independentemente da sua descoberta (intransitividade existencial). Dimensões 

transitivas e intransitivas devem ser distinguidas. A falha em fazê-lo resulta na 

reificação dos produtos sociais falíveis da ciência. É claro que o ser contém, mas é 

                                                 
5 Bhaskar, R. (1978) A Realist Theory of Science. Hassocks: Harvester Press. 
6 Fleetwood, S. (2005) ‘Ontology in organization and management studies: A critical realist perspective’, 

Organization, Vol. 12, pp. 197–222. 
7 A falácia epistêmica (BHASKAR, 2008, p. 5, 26) é confundir ontologia com epistemologia, presumindo que o 

ser pode ser reduzido ao que se conhece ou ao que se pode conhecer dele.  
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irredutível ao conhecimento, experiência ou qualquer outro atributo ou produto 

humano. O domínio do real é distinto e maior que o domínio do empírico. 

(ARCHER et al., 1998, p. xii, tradução nossa). 

 

A realidade não é constituída apenas por experiências e por eventos, mas também por 

estruturas, mecanismos e tendências (BHASKAR e LAWSON, 1998, p. 5). A ontologia do 

Realismo crítico estabelece três níveis de estratificação: o empírico, no qual estão os eventos 

observáveis (o mundo sensível); o actual8¸ no qual os eventos ou não eventos produzidos pela 

realidade podem ou não ser observados; o real, no qual permanecem as estruturas e 

mecanismos causais (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL. 2016, p. 139). Apenas o domínio 

empírico depende do ser humano, está associado a suas percepções sensoriais. O real é o que 

existe independentemente de ser um objeto empiricamente observável ou compreendido e que 

possuem uma certa estrutura e poderes causais (SAYER, 2000, p. 9).  

 

[...] o real é o reino dos objetos, suas estruturas e poderes. Sejam físicos, como 

minerais, ou sociais, como burocracias, eles têm uma certa estrutura e poderes 

causais, isto é, capacidade de se comportarem de formas particulares, e tendências 

causais ou poderes passivos, isto é, suscetibilidade a certas formas de mudança. 

(SAYER, 2000, p. 9) 

 

O actual refere-se ao que acontece se e quando os poderes do real são ativados 

(SAYER, 2000, p. 10). O domínio actual compreende os eventos que ocorrem no mundo, mas 

que não são percebidos pelos humanos; desse modo eventos são categoricamente 

independentes de experiência ou observação (BHASKAR, 2008, p. 22). No domínio 

empírico, a realidade é percebida por meio dos sentidos, que podem iludir o pesquisador. 

Desse modo, as sensações, no estrato empírico, são representações do real. O estrato empírico 

depende da observabilidade, embora a existência em si não dependa (SAYER, 2000, p. 10).  

 

Tabela 1.1- Domínios do Real, Actual e Empírico 

 Domínio do Real Domínio Actual Domínio Empírico 

Mecanismos X   

Eventos X X  

Experiências X X X 

Elaboração Própria. Baseado em Bhaskar (2008, p. 2) 

 

Com base nesses pressupostos é feita esta pesquisa, admitindo as limitações do 

pesquisador, ao realizar um trabalho científico, e do que se pode compreender como ciência, 

                                                 
8 Na tradução, ficaria “real”, que é a melhor tradução para o estrato “The Real”; preferiu-se, pois, manter-se o 

termo original. 
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sem prescindir da sua importância para compreender a realidade acessível (domínio 

empírico); mas aceitando a falseabilidade de suas conclusões, que é intrínseca à capacidade 

humana de compreender o mundo ao seu redor. 

 

1.2- ABORDAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

Na figura 1.1, há três abordagens para o desenvolvimento teórico expostas; mas 

podem ser mais, de acordo com a classificação de cada autor. Blaikie (2010, p. 81-93), por 

exemplo, elenca quatro abordagens9: indutiva, dedutiva, retrodutiva e abdutiva. As mais 

tradicionais são as estratégias indutiva e dedutiva, seguindo a lógica exposta na figura 1.3. 

Neste trabalho, foi escolhida a abordagem dedutiva, que é mais adequada para trabalhos que 

se propõem a testar modelos teóricos (BLAIKIE, 2010, p. 84-85; SAUNDERS et al., 2016, p. 

144-146).  

 

Figura 1.3 – Inferência: Indução e Dedução (Modelo Simplificado) 

 

Extraído de Chalmers (1993, p. 29) 

 

O raciocínio dedutivo ocorre quando conclusões ou explicações são feitas a partir de 

um conjunto de premissas (SAUNDERS et al., 2016, p. 144; CHALMERS, 1993, p. 29-30). 

O quadro 1.2 resume as principais características da abordagem dedutiva de inferência. 

 

Quadro 1.2 – Características da Abordagem ao Desenvolvimento Teórico: 

inferência dedutiva 

 

 

 

                                                 
9 Blaikie (2010) chama-as de estratégias, divergindo de Saunder, Lewis e Thornhill (2016). 
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Abordagem Lógica Generalização Uso dos Dados Teoria 

Dedutiva 

Na inferência 

dedutiva, quando 

as premissas são 

verdadeiras, a 

conclusão deve ser 

também 

verdadeira. 

Do geral para o 

particular. 

A coleta de dados 

é usada para 

avaliar 

proposições ou 

hipóteses 

relacionadas a 

uma teoria 

existente. 

Falsificação ou 

verificação de 

teoria. 

Elaboração própria. Adaptado de Saunders, Lewis e Thornhill. (2016, p. 145). 

 

Apesar da lógica silogística da inferência dedutiva, não há pretensão, neste trabalho, 

de concluir acerca da validade geral dos modelos teóricos a serem aplicados, senão a 

adequabilidade de cada um ao caso estudado, a adesão do Brasil ao TNP. 

A abordagem dedutiva, de acordo com Blaikie (2010, p. 85-86), deve seguir estas 

seis etapas: 

1) Apresentar uma hipótese (uma proposição testável sobre a relação entre dois ou mais 

conceitos ou variáveis) ou um conjunto de hipóteses para formar uma teoria. 

 

2) Com a ajuda de outras hipóteses previamente aceitas, ou especificando as condições 

sob as quais se espera que a teoria mantenha, deduzir uma conclusão ou um número de 

conclusões. 

 

3) Examinar as premissas e a lógica do argumento que as produziu, comparando esse 

argumento com as teorias existentes para ver se ele oferece um avanço na 

compreensão. Se isso acontecer, continue. 

 

4) Testar as hipóteses estabelecidas, coletando dados apropriados para medir os conceitos 

ou variáveis e analisá-los. 

 

5) Se os resultados da análise não forem consistentes com as premissas (os testes 

falham), a teoria é falsa e deve ser rejeitada ou modificada e o processo reiniciado. 

 

6) Se os resultados da análise forem consistentes com as premissas, a teoria é 

corroborada. 

Aplicando essa sequência a esta pesquisa, foi elaborado o quadro 1.3. 

 

Quadro 1.3 – Aplicação da Abordagem Dedutiva 

Etapa Aplicação à Pesquisa 

1 

Foram escolhidos os modelos teóricos de Scott Sagan (1996) e de Allison 

e Zelikow (1999) sobre a influência de fatores sistêmicos e domésticos no 

processo de tomada de decisão na política externa, que são estes:  

• Modelos Sistêmicos: modelo de segurança (SAGAN, 1996) e 
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modelo do ator racional (ALLISON; ZELIKOW, 1999). 

• Modelos Domésticos: modelo de política doméstica (SAGAN, 

1996), modelo organizacional e modelo de política burocrática 

(ALLISON; ZELIKOW, 1999). 

2 

Teste de dois modelos teóricos já existentes na literatura (sistêmico e 

doméstico)  

• Hipótese 1: As mudanças do SI levaram o Brasil a reavaliar a sua 

posição no RINPN e a aderir ao TNP.  

• Hipótese 2: A mudança de grupo político no governo, com a 

ascensão do modelo neoliberal de inserção internacional, levou o 

Brasil a reavaliar a sua posição no RINPN e a aderir ao TNP. 

3 
As hipóteses permitirão, por meio do método de process tracing, avaliar 

qual modelo teórico explica melhor o caso em tela. 

4 
Estudo aprofundado do processo de tomada de decisão e de adesão ao 

TNP (realizado no capítulo 3). 

5 
Testes de inferência causal (realizados no capítulo 4). 

6 
Elaborado pelo autor. Baseado em Blaikie (2010, p. 85-86). 

 

Entende-se teoria como proposições gerais que descrevem e explicam as causas e os 

efeitos de classes de fenômenos (VAN EVERA, 1997, p. 7). Blaikie (2010, p. 86) afirma que 

uma teoria deve ser “inventada ou tomada emprestada” a fim de fazer a inferência causal. 

Hipótese é um enunciado geral de relações entre fenômenos, contendo: a) uma 

solução provisória para o problema de pesquisa; b) caráter explicativo ou preditivo; c) 

compatibilidade com o conhecimento científico e consistência lógica (validade externa e 

interna, respectivamente); d) possibilidade de ser verificada empiricamente (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 126; GIL, 2002, p. 31; VAN EVERA, 1997, p. 9). Desse modo, as 

hipóteses funcionam como respostas provisórias à pergunta de pesquisa “Por que o Brasil 

aderiu ao TNP, após quase três décadas negando-se a fazê-lo?”. 

A fim de compreender as razões que levaram o Brasil a aderir ao TNP, são 

elaboradas duas hipóteses que dividem os fatores envolvidos no fenômeno entre os fatores 

sistêmicos, na hipótese 1, e os fatores domésticos, na hipótese 2. A variável dependente é a 

adesão ao TNP, que, embora seja um fenômeno casuístico, se evitou ao longo de três décadas, 

passando-se por diferentes conjunturas e estruturas domésticas e internacionais. A variável 

independente, na hipótese 1, é a configuração sistêmica internacional; enquanto, na hipótese 

2, é a configuração da política doméstica brasileira, bem como o modelo de inserção 

internacional adotado. 

 

1.2.1- Modelos Teóricos  
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King, Keohane e Verba (1994, p. 42-43) afirmam que todo aspecto da realidade 

social, quando visto de forma holística, é infinitamente complexo; mas o ato de simplificação, 

na pesquisa social, sempre ocorre, pois mesmo a mais detalhada explicação de um fenômeno 

social está distante de capturar a realidade social complexa na sua totalidade. Outra questão de 

pesquisa importante nesse sentido é apresentada por Joel Quirk (2008, p. 523), que afirma ser 

um dos principais desafios para os pesquisadores de Relações Internacionais que fazem 

pesquisa histórica a relação entre parcimônia teórica e complexidade histórica. Há um trade-

off, representado na figura 1.3, entre esses dois pontos, e o pesquisador deve escolher 

adequadamente onde se enquadrar diante do problema de pesquisa proposto. Esta pesquisa, 

considerando a filosofia de pesquisa escolhida, dedica-se a detalhes do caso estudado, 

conforme cabe a uma pesquisa que aplique o método de process tracing e que aborde um 

único caso; mas também testará dois modelos teóricos, admitindo nível significativo de 

abstração.  

Cada modelo é como um “paradigma analítico”, que foi tecnicamente definido por 

Robert K. Merton como uma “afirmativa sistemática de pressupostos, conceitos e proposições 

básicos empregados por uma escola de análise” (MERTON, 196810 apud ALLISON e 

ZELIKOW, 1999, p. 23). Um paradigma, por sua vez, equivale a uma explanação 

compreensiva do real nas ciências humanas e sociais (CERVO, 2003, p. 6-7). 

 

Figura 1.3 - Processo de simplificação e elaboração de modelos 

 

                                                 
10 MERTON, Robert K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. 
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Elaborado pelo autor. Baseado em King, Keohane e Verba (1994, p. 42-44, 49-50, 86), Quirk (2008, p. 523-524), 

Bennett (2008, p. 705), Saunders, Lewis e Thornhill (2015, p. 128-131). 

 

Os modelos teóricos para o estudo de tomada de decisão na política externa são 

muitos, com diferentes especificidades e considerando múltiplas variáveis. Maria Regina 

Soares Lima (2013) divide em três momentos analíticos fundamentais de desenvolvimento 

das RI. O primeiro momento ocorreu entre as décadas de 1960 e de 1970, incluindo os 

trabalhos de J. David Singer (1961), Richard Snyder (1962), Graham Allison (1971), Irving 

Janis (1972) e Robert Jervis (1976), os quais introduziram as abordagens do processo 

decisório e do estudo comparado, dando maior relevância à análise dos fenômenos domésticos 

para explicar a política externa dos Estados (LIMA, 2013, p. 129-133). Dessa forma, “a 

política externa não era outra coisa que a face externa do ‘Estado em ação’”, o que aproximou 

o campo das RI da análise de políticas públicas (LIMA, 2013, p. 130). 

O segundo momento, entre as décadas de 1980 e de 1990, é marcado pelo estudo das 

relações “transnacionais” e da “interdependência”, de Robert Keohane e Joseph Nye (1977), 

que criticam os modelos “estadocêntricos”. Com a atuação cada vez mais importante de 

empresas multinacionais, desde a década de 1970, e de ONGs e movimentos sociais 

transnacionais, que crescem no contexto internacional após a Guerra Fria. “Uma das 

principais contribuições da literatura sobre relações transnacionais e interdependência 

complexa para os propósitos deste trabalho foi romper com a separação analítica e 

institucional entre os campos disciplinares das Relações Internacionais e da Política 
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Comparada” (LIMA, 2013, p. 135). Destaca-se, nesse momento, o trabalho de Robert Putnam 

(1988) sobre o modelo de “jogos de dois níveis”, o qual gera uma série de contribuições 

teóricas e novas hipóteses, vinculando variações institucionais domésticas e compromissos 

internacionais, bem como postulando determinados efeitos nacionais de compromissos 

internacionais (LIMA, 2013, p. 136).  

O terceiro momento, a partir de meados da década de 1990, divide-se em dois 

movimentos: o fim da Guerra Fria, que estimulou o renascimento dos estudos de política 

externa, após a diminuição de “peso das restrições sistêmicas”; o esforço de elaboração de 

teorias de política externa a partir da derivação de proposições analíticas das teorias de 

relações internacionais (LIMA, 2013, p. 137). A autora destaca três abordagens teóricas de 

análise de política externa. O realismo neoclássico, que assimilam variáveis domésticas como 

fatores intervenientes aos argumentos realistas clássicos, como Wohlforth (1993) (LIMA, 

2013, p. 137-138). As abordagens institucionalistas, em particular o “institucionalismo 

racionalista”, tem como unidade de análise os tomadores de decisão, e vincula instituições e 

comportamento, com contribuições de Helen Milner (1997) e de Lisa Martin (2000) (LIMA, 

2013, p. 138-140). As abordagens construtivistas têm uma compreensão sociológica das 

instituições e da ontologia dos agentes; mas também defendem que a política externa deve ser 

analisada a partir de seus agentes constitutivos, incluindo uma relação causal entre normas e 

conteúdo de política contando com os trabalhos de Boekel, Rittberger e Wagner (1999), 

Finnemore (1996), Cordel e Wolff (2007) (LIMA, 2013, p. 141-142). 

Neste trabalho, os modelos foram divididos em duas perspectivas principais, que são 

as mais comuns e as mais pertinentes ao caso em estudo. A primeira, é a de modelos 

sistêmicos, privilegiando a perspectiva analítica estrutural, analisando como um Estado, 

compreendido como um ator unitário, comporta-se diante dos constrangimentos do SI. Esse é 

um modelo de “caixa preta”, no qual os cálculos dos diversos atores políticos domésticos são 

desconsiderados. A segunda perspectiva é a dos modelos domésticos e vai de encontro à 

primeira, “abrindo a caixa preta”, ao privilegiar os atores políticos domésticos como 

determinantes das decisões de política externa de um Estado.  

Os dois modelos analíticos possuem vantagens e desvantagens que serão abordadas a 

seguir. É importante deixar claro que este trabalho, dadas as suas limitações e objetivos, 

conteve-se a dois autores principais no estudo de processo de tomada de decisão. Ambos 

autores abordam de forma muito semelhante o desenvolvimento de modelos teóricos para 

tomada de decisão, classificando três modelos, que estão arrolados no quadro 1.3.  
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Graham Allison, em sua obra Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile 

Crisis11, desenvolve três modelos de análise do processo de tomada de decisão na política 

externa, os quais ele aplica à crise de mísseis de Cuba, de 1962. Os modelos são o de Escolha 

Racional; o Organizacional; o de Política Burocrática ou Governamental. Neste trabalho serão 

empregados os dois primeiros modelos, os quais são descritos a seguir detalhadamente.  

Scott Sagan, em seu artigo “Why Do States Build Nuclear Weapons?”, publicado no 

periódico International Security, em 1996, estabelece a presença de três modelos disponíveis 

na literatura existente que explicariam por que Estados adquirem ou renunciam a armas 

nucleares. São os modelos de Segurança, de Política Doméstica e Normativo. 

Conforme demonstrado por Lima (2013), há muitas outras opções de autores na 

literatura e há modelos mais compreensivos, que arrolam fatores domésticos e sistêmicos na 

análise. No entanto, um dos objetivos deste trabalho, por meio do método de process tracing, 

é verificar quais fatores, entre os que influenciavam a política externa do Brasil no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, foram determinantes na decisão de aderir ao TNP. Dessa forma, 

optou-se pelos modelos de Allison e de Sagan, pois complementam-se e dividem fatores 

externos e domésticos na análise. 

 

Quadro 1.4 – Modelos de Análise de Processo de Tomada de Decisão 

Autores 

Modelos Teóricos 

Modelos 

Sistêmicos 

(“Caixa Preta”) 

Modelos Domésticos 

(“Caixa Aberta”) 

Outros 

Modelos 

Graham 

Allison 

Modelo da 

Escolha Racional 

Modelo 

Organizacional 

Modelo da 

Política 

Burocrática ou 

Governamental 

 

Scott 

Sagan 

Modelo de 

Segurança 
Modelo de Política Doméstica 

Modelo 

Normativo 

  Elaboração própria. 

 

Não há, contudo, uma compatibilidade plena entre os modelos dos dois autores. Para 

além de nuances e peculiaridades que são esperadas, o modelo da política burocrática e o 

normativo têm princípios divergentes. No caso do primeiro, as decisões são compreendidas 

como resultante de barganhas, que ocorrem por meio de canais regulares, entre os atores 

posicionados hierarquicamente dentro do governo (AMORIM NETO, 2012, p. 29; 

                                                 
11 Originalmente escrito em 1971. A segunda edição, de 1999, escrita com Philip Zelikow foi empregada neste 

trabalho. 
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ALLISON; ZELIKOW, 1999, p. 255-258). No caso do segundo, o comportamento do Estado 

é determinado por normas e crenças compartilhadas sobre as ações que são consideradas 

legítimas e apropriadas nas relações internacionais (SAGAN, 1996, p. 73). Dessa forma, os 

elementos simbólicos teriam muita relevância.  

O modelo organizacional e o modelo da política burocrática ou governamental são 

muito próximos. Em ambos, as decisões são produzidas mediante ajustamentos ou alianças 

momentâneas entre organizações ou indivíduos (ALLISON, 197112 apud MOURA, 1980, p. 

29). Por isso, os modelos ficam divididos conforme o quadro 1.4. O modelo normativo, por 

diferenciar-se dos demais e concentrar-se em uma perspectiva que leva em consideração 

questões simbólicas, foi descartado, dada as limitações metodológicas, de recursos e de dados 

desta pesquisa. 

Os modelos teóricos de Escolha Racional e de Segurança são muito similares, assim 

como são o Organizacional e de Política Doméstica. Esses dois parâmetros de modelos de 

análise, um que privilegia a análise a atores unitários e outro que analisa as estruturas 

organizacionais que agem dentro do Estado no processo de tomada de decisão, são 

apresentados em detalhes e são aplicados no capítulo 3 ao caso de estudo deste trabalho, a 

adesão do Brasil ao TNP. 

 

1.2.1.1- Modelos Sistêmicos 

 

 O primeiro modelo de Sagan, no artigo Why Do States Build Nuclear Weapons, é o 

“modelo de segurança”, no qual os Estados constroem armas nucleares para aumentar a 

segurança nacional contra ameaças estrangeiras, especialmente ameaças nucleares (SAGAN, 

1996, p. 55, 57-59). A figura 1.4 demonstra a lógica dos modelos sistêmicos de modo 

simplificado. Esse modelo é configurado sob a perspectiva da renúncia às armas nucleares, 

pois é a que interessa ao tema da pesquisa. 

  

Figura 1.4- Modelo Sistêmico Simplificado 

 
Elaboração própria. Baseado em Sagan (1996, p. 55, 57-60). 

 

                                                 
12 Edição original da obra de Graham Allison. 
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O modelo de segurança é baseado, em grande parte, na teoria neorrealista, também 

conhecida como Realismo Estrutural, no qual os Estados estão em um SI anárquico e 

dependem da autoajuda para protegerem sua soberania e a segurança nacional (SAGAN, 

1996, p. 57). Embora armas nucleares possam ser desenvolvidas como meios dissuasórios 

contra grandes ameaças militares convencionais ou como meios coercitivos para compelir 

mudanças no status quo, a explicação mais parcimoniosa e comum para a proliferação de 

armas nucleares é resumida no argumento “proliferação gera proliferação”, de George 

Shultz13 (SAGAN, 1996, p. 57). Isso desenvolve-se neste raciocínio: 

 

Toda vez que um Estado desenvolve armas nucleares para gerar um equilíbrio em 

relação ao seu principal rival, isso também gera uma ameaça nuclear a outro Estado 

na região; o qual, então, tem de iniciar seu próprio programa de armas nucleares, a 

fim de manter a sua segurança nacional. (SAGAN, 1996, p. 57-58, tradução nossa).  

 

De acordo com o modelo de segurança, ameaças externas à segurança nacional 

podem ser reconsideradas ou reavaliadas, mudando radicalmente (SAGAN, 1996, p. 60). 

Neste trecho, Sagan demonstra como o modelo de segurança explica o funcionamento do 

TNP, que é o principal instrumento jurídico do RINPN: 

 

Por meio do modelo de segurança, o TNP é considerado uma instituição que 

permite a Estados não nucleares superar um problema de ação coletiva. Cada 

Estado preferiria tornar-se a única potência nuclear de sua região, mas como isso é 

um resultado pouco provável do desenvolvimento de um arsenal nuclear, ele está 

disposto a renunciar à proliferação se, e apenas se, seus vizinhos permanecerem 

não nucleares. O tratado permite a tais Estados exercer essa renúncia com 

considerável confiança que seus vizinhos farão o mesmo, ou, no mínimo, que eles 

receberão avisos com suficiente antecedência se um descumprimento do tratado 

estiver a caminho. (SAGAN, 1996, p. 62, tradução nossa). 

 

O modelo sistêmico não ignora a existência de interesses paroquiais, mas argumenta 

que esses interesses são marginais diante da percepção de ameaça à segurança nacional 

(SAGAN, 1996, p. 65). O constrangimento sistêmico, que é estrutural do SI, teria maior 

relevância que os constrangimentos domésticos. 

Sagan (1996), em um artigo, é limitado na definição e caracterização do modelo de 

segurança. Desse modo, o modelo de escolha racional, de Graham Allison, complementa-o na 

elaboração do modelo sistêmico. A vantagem do modelo da escolha racional é levar em conta 

as determinações estruturais, os constrangimentos sistêmicos aos atores. Isso fornece o quadro 

mais geral sobre o qual se toam as decisões concretas (MOURA, 1980, p. 31). As principais 

premissas desse modelo são: a) o Estado é um ator unificado; b) o Estado tem uma função de 

                                                 
13 SHULTZ, George. “Preventing the Proliferation of Nuclear Weapons”, p. 18. 
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utilidade14 coerente; c) o Estado age em relação a ameaças e a oportunidades; d) a ação do 

Estado é maximizadora de valor (ALLISON e ZELIKOW, 1999, p. 27). 

 

Na teoria de decisão moderna, o problema da decisão racional é reduzido à simples 

questão de selecionar entre um conjunto de dadas alternativas, cada qual com um 

dado conjunto de consequências; o agente seleciona a alternativa cujas 

consequências são preferíveis em termos da função de utilidade do agente, o qual 

classifica cada conjunto de consequências em ordem de preferência (ALLISON; 

ZELIKOW, 1999, p. 17, tradução nossa). 

 

O quadro 1.5 resume os principais elementos do modelo da escolha racional. 
 

Quadro 1.5 - Modelo da Escolha Racional 

                                                 
14 “Os interesses e valores do agente são traduzidos como funções de ‘payoff’ ou ‘utilidade’ ou ‘preferência’, que 

representa a desejabilidade ou utilidade de alternativos conjuntos de consequências.” (ALLISON; ZELIKOW, 

1999, p. 18, tradução nossa).  
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Elaboração própria. Fonte: Allison e Zelikow (1999, p. 23-26). 

 

1.2.1.2- Modelos Domésticos 

 

Por meio do “modelo de política doméstica”, analisam-se as armas nucleares como 

instrumentos políticos usados com finalidades paroquiais domésticas e interesses 

burocráticos. Esse é o modelo do qual faz parte a perspectiva de política doméstica de Sagan, 

a qual se baseia na teoria organizacional também (SAGAN, 1996, p. 55, 63-65). 

Independentemente se a aquisição ou não de armas nucleares serve ao interesse nacional de 

•As ações externas dos Estados são compreendidas como escolhas deliberadas pelo governo nacional.
As decisões são tomadas tendo em vista a maximização dos objetivos estratégicos do país.

I. UNIDADE BÁSICA DE ANÁLISE: AÇÃO GOVERNAMENTAL COMO 
ESCOLHA

•A. Ator Nacional Unificado: o Estado como um todo é compreendido como um tomador de decisão
unificado;

•B. O Problema: o curso de ação é tomado em resposta à situação estratégica enfrentada pelo ator.
Ameaças e oportunidades no sistema internacional conduzem o ator à ação;

•C. Ação como Escolha Racional: possui quatro componentes:

•1. Objetivos: segurança nacional e interesses nacionais são as principais categorias nas quais objetivos
estratégicos são concebidos.

•2. Opções: ações possíveis em direção aos objetivos pretendidos constituem as opções.

•3. Consequências: a persecução de cada curso de ação alternativo vai produzir uma série de
consequências. A análise concentra-se em categorizar em termos de benefícios e custos em termos
de objetivos estratégicos as consequências relevantes.

•4. Escolha: a escolha racional é maximizadora de utilidade. O agente racional seleciona a alternativa
cujas consequências ele calcula serem as melhores em relação a seus objetivos.

II. CONCEITOS ORGANIZADORES

•O Estado ou os seus representantes tomam decisões que são compreendidas como maximizadoras de
meios para alcançar os seus objetivos. O modelo do ator racional tem um poder explicativo que deriva
desse padrão. O problema analítico é resolvido quando se encontram os propósitos das ações
tomadas.

III. PADRÃO DE INFERÊNCIA DOMINANTE

•A probabilidade de qualquer ação em particular resulta da combinação de 4 elementos do Estado: a)
objetivos e valores relevantes; b) as alternativas para ação percebidas; c) estimativas de consequências
(que seguirá de cada curso de ação alternativo); d) aferição líquida de cada conjunto de consequências.
Isso gera, intuitivamente, duas proposições poderosas.

•1) um aumento no custo percebido de uma alternativa reduz a probabilidade de ela ser escolhida

•2) uma diminuição nos custos percebidos de uma alternativa aumenta a probabilidade de ela ser
escolhida

IV. PROPOSIÇÕES GERAIS

•A evidência sobre detalhes de comportamento, depoimentos de autoridades governamentais e
documentos oficiais são organizados de modo a formar uma imagem coerente da escolha
maximizadora de valor (da perspectiva do agente).

V. EVIDÊNCIA
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um Estado, é provável que ela sirva a interesses políticos ou burocráticos de, ao menos, 

alguns atores que operam dentro do Estado (SAGAN, 1996, p. 63). Sagan (1996, p. 63-64) 

destaca três tipos de atores que são comuns quando se usa esse modelo analítico: 1) o 

establishment da energia nuclear do Estado; 2) militares; 3) políticos cujo eleitorado seja 

sensível à questão. Neste trecho, o autor resume bem o estudo da proliferação por meio da 

política doméstica: 

 

[...] os atores burocráticos não são vistos como recipientes passivos de decisões 

políticas de cima para baixo; ao contrário, eles criam as condições que favorecem a 

aquisição de armas nucleares por meio do encorajamento de percepções extremas 

de ameaças externas, promovendo políticos apoiadores e, ativamente, fazendo lobby 

pra aumento de gasto em defesa. Essa perspectiva de baixo para cima concentra-se 

na formação de coalizões domésticas dentro do complexo científico-militar-

industrial (SAGAN, 1996, p. 64, tradução nossa). 

 

Percebe-se que a linguagem e as concepções usadas por Sagan levam em 

consideração instituições estadunidenses. Desse modo, adaptações merecem ser feitas ao 

estudo do caso brasileiro. Vale destacar que as principais burocracias que estiveram 

envolvidas no processo de tomada de decisão, de acordo com a pesquisa, são a diplomática e 

a militar. Também foi levada em consideração a posição da comunidade científica, embora 

tenha tido menor influência nesse processo. Uma descrição detalhada da participação desses 

grupo nesse processo é feita no capítulo 3, na seção 3.2.1. 

No modelo doméstico, iniciar programas de armas nucleares não é solução inevitável 

para ameaças externas à segurança nacional, sendo, na verdade, os programas nucleares 

“soluções em busca de um problema ao qual se vincular, a fim de justificar a sua existência” 

(SAGAN, 1996, p. 65). O fator determinante, portanto, seria a decisão dos atores políticos 

internos que usam a ameaça externa como janela de oportunidade para a implementação de 

políticas que defendem interesses paroquiais, como demostrando na figura 1.5. 

 

Figura 1.5 - Modelo de Política Doméstica simplificado 

 
Elaboração própria. Baseado em Sagan (1996, p. 55, 63-65). 
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Sagan admite que não há teorias políticas bem desenvolvidas para explicar a 

proliferação de armas nucleares por razões domésticas (1996, p. 64). Por isso, é útil a 

contribuição dos modelos organizacional e de política burocrática (ALLISON e ZELIKOW, 

1999). 

Em termos de renúncia a armas nucleares, Sagan (1996) destaca três razões 

domésticas independentes de mudanças de ameaças internacionais pelas quais um governo 

pode optar pela renúncia de armas nucleares: 1) um novo governo tem uma oportunidade de 

mudar o curso mais facilmente porque pode culpar políticas fracassadas do governo ou do 

regime anterior; 2) atores com interesses paroquiais a favor de programas de armas nucleares 

podem perder disputas internas com atores recentemente empoderados e que tenham 

interesses diversos; 3) o governo que está perto de acabar pode temer que o próximo governo 

não seja um custodiante confiável de armas nucleares. 

No modelo doméstico, a perspectiva sobre o TNP muda, conforme explica Sagan: 

 

Uma perspectiva diferente sobre o papel do TNP também emerge do modelo de 

política doméstica. O regime do TNP não é apenas um instrumento para aumentar a 

confiança dos Estados sobre os limites dos programas nucleares de seus inimigos 

potenciais; é também uma ferramenta que pode ajudar a empoderar atores 

domésticos que se opõem ao desenvolvimento de armas nucleares. As negociações 

do TNP e suas conferências de revisão criaram uma elite bem posicionada de 

ministros do exterior e da defesa com interesses pessoais e burocráticos 

consideráveis na manutenção do regime. (SAGAN, 1996, p. 72). 

 

O modelo organizacional estabelece que um governo não é um ator unitário, mas um 

“vasto conglomerado de organizações vagamente aliadas, cada qual com uma vida substancial 

própria” (ALLISON; ZELIKOW, 1999, p. 143). O governo, por causa de sua extensão, divide 

suas atividades por área entre diversas organizações, cada qual com uma perspectiva 

setorizada da realidade, conforme pode ser verificado no quadro 1.6. O comportamento do 

governo deve ser compreendido, nesse modelo, menos como escolhas deliberadas e mais 

como outputs de grandes organizações de acordo com os seus padrões de comportamento 

(ALLISON; ZELIKOW, 1999, p. 143).  

 

Em qualquer tempo, um governo consiste em organizações existentes, cada uma 

com um conjunto fixo de procedimentos e programas operacionais padronizados. O 

comportamento dessas organizações – e consequentemente do governo – relevante 

para um problema em qualquer momento específico é, portanto, determinada 

primeiramente por rotinas estabelecidas antes desse momento. (ALLISON; 

ZELIKOW, 1999, p. 144, tradução nossa). 

De acordo com Gerson Moura (1980, p. 31), o modelo de política burocrática 

apresenta grande afinidade com a orientação behaviorista da Ciência Política, pondo toda a 
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ênfase de estudo nos valores que definem os interesses e modelam as percepções dos 

indivíduos revestidos de poder decisório.  

Quadro 1.6 – Modelo Organizacional 
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•Os acontecimentos da política internacional são outputs de processos organizacionais em três
sentidos.

•1. As decisões de líderes governamentais desencadeiam rotinas organizacionais previamente
estabelecidas;

•2. As decisões governamentias são limitadas às capacidades operacionais de suas organizações;

•3. Os outputs organizacionais estruturam a situação limitando a amplitude de decisões do líder
político sobre o problema.

I. UNIDADE BÁSICA DE ANÁLISE: AÇÃO GOVERNAMENTAL COMO 
OUTPUT ORGANIZACIONAL

•A. Atores Organizacionais: são ministérios, agências governamentais ou algumas importantes
subdivisões dentro deles;

•B. Problemas e Poder Fracionados: diferentes atores cuidam de diferentes aspectos da política
exterior; esse fracionamento permite atenção mais especializada a problemas, mas dificulta o
controle sobre as organizações ;

•C. Missões Organizacionais: especificações normativas ou padrões costumeiros das organizações;

•D. Objetivos Operacionais, Capacidades Especiais e Cultura: as organizações desenvolvem
propensões relativamente estáveis em relação a prioridades, objetivos operacionais, percepções
e problemas, uma cultura própria, que é influenciada por: (1) como a organização define sucesso
em termos operacionais; (2) a informação disponível para a organização; (3) sistemas especiais
ou tecnologias operadas pela organização an performance de suas tarefas; (4) normas
profissionais para recrutamento e mandatos na organização; (5) a experiência de tomar decisões
de nível de rua; (6) distribuição de recompensas pela organização.

•E. Ação como Output Organizacional: as atividades de cada organizção são caracterizadas por 7
itens.

•1. Objetivos: Obediência Definindo Performance Aceitável: os objetivos operacionais de cada
organização surgem a partir de um conjunto de metas, flanqueada por restrições, que definem
a performance de uma tarefa crítica; desse modo, os operadores são obrigados a cumprir as
metas enquanto obedecem às suas restrições;

•2. Atenção Sequencial para Objetivos: a existência de conflitos entre metas operacionais e
restrições é resolvida pelo mecanismo atenção sequencial, no qual subunidades da organização
lidam com um problema elencando as metas e as retrições que consideram mais importantes;

•3. Procedimentos Operacionais Padrões (POP): permitem uma ação concertada por um grande
número de indivíduos, cada um respondendo a simples sinais;

•4. Programas e Repertórios: Cada conjunto de ações concertadas forma um programa, que a
organização tem disponível para lidar com uma situação. A lista programas relevantes para um
tipo de atividade constitui um repertório;

•5. Evitação de Incertezas: organizações tentam maximizar sua autonomia e regularizar as ações
de outros atoes com os quais têm de lidar. Burocracias preferem menos dinheiro com maior
controle do que mais dinheiro com menos controle;

•6. Busca Direcionada ao Problema: a busca de uma organização por cursos alternativos de ação
é orientada ao problema, focando no desconforto atípico que precisa ser evitado. Os padrões
de busca revelam vieses da organização que refletem fatores como treinamento especializado,
experiência de várias partes da organização e padrões de comunicações da organização;

•7. Aprendizado e Mudança Organizacional: em resposta a problemas incomuns, as organizações
adaptam-se, sendo estas as condições que causam mudanças mais dramáticas nas
organizações:

•a. Festa Orçamentária: disponibilização de fundos para adquirir novas capacidades
organizacionais;

•b. Inanição Orçamentária Prolongada: cortes orçamentários prolongados geram retrações;

•c. Falhas Dramáticas de Performance: grandes desastres podem fazer toda a organização ser
repensada, criando uma nova cultura organizacional;

•F. Coordenação e Controle Centrais: a ação governamental requer descentralização de
responsabilidade e poder, bem como requer capacidade de coordenação, com intervenções
pontuais dos líderes governamentais;

•G. Decisões de Líderes Governamentais: a persistência organizacional não previne mudanças no
comportamento governamental. As opções da liderança para mudar o comportamento do
governo inclui: (1) acionar programa A no lugar do programa B dentro do repertório; (2) acionar
rotinas organizacionais existentes em um novo contexto; (3) acionar diversos programas de
diferentes organizações simultaneamente.

II. CONCEITOS ORGANIZADORES
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•Se uma nação age de uma certa forma t (tempo presente), seus componentes organizacionais devem
ter agido em t-1 (tempo passado) de forma marginalmente diferente. Neste modelo, o poder
explicativo é obtido por meio da descoberta de capacidades especiais, repertórios e rotinas
organizacionais que produzem os outputs que abrangem o objeto de estudo.

III. PADRÃO DE INFERÊNCIA DOMINANTE

•A. Capacidades Organizadas Existentes Influenciam a Escolha Governamental: a existência de uma
organização com capacidades especiais para fazer algo aumenta a probabilidade de seu
output/ação/opção ser escolhida pela liderança da organização e do governo;

•B. Prioridades Organizacionais Moldam a Implementação Organizacional: quando confrontadas com
metas ou ordens conflitantes, as organizações priorizam-nas e definem um trade-off;

•1. Organizações tenderão a enfatizar, na prática, os objetivos mais congruentes com suas capacidades
especiais e com suas hierarquias de crenças na cultura da organização;

•2. Se metas conflitantes estão de acordo com as capacidades e a cultura da organização, a próxima
questão costuma ser restrições incompatíveis;

•C. Implementação Reflete Rotinas Previamente Estabelecidas: detalhes das ações são determinados
consideravelmente por rotinas organizacionais, não por direcionamentos de governantes:

•1. POPs: rotinas para lidar com situações típicas

•2. Programas: raramente servem a um problema específico; costuma ser aplicado o melhor programa
disponível no repertório para uma situação;

•3. Repertórios: são desenvolvidos por organizações paroquiais para cenários típicos que a organização
definiu, desse modo os programas disponíveis para lidar com uma situação específica são,
geralmente, inadequados;

•D. Líderes Negligenciam Cálculos de Viabilidade Administrativa: existe um hiato considerável que
frequentemente separa o que governantes escolhem e o que as organizações implementam.
Considerando a viabilidade administrativa, os governantes deveriam lembrar que: (1) organizações são
instrumentos cegos; (2) projetos que demandem que organizações existentes usem seus programas
estabelecidos para realizar tarefas não programadas raramente são exitosos do jeito que foi planejado;
(3) projetos que requerem coordenação de programas de várias organizações são raramente
cumpridos como planejado; (4) projetos que juntam programas de diferentes organizações
apresentarão um interação de rotinas, produzindo consequências inéditas e possivelmente perigosas;
(5) onde uma determinada parte do problema é contrária às metas organizacionais existentes,
encontrar-se-á resistência; (6) governantes podem esperar que cada organização fará a sua parte em
termos do que a oganização sabe fazer; (7) governantes podem esperar por inforções incompletas e
equivocadas de cada organização acerca de sua parte do problema;

•E. Flexibilidade Limitada e Mudança Incremental:

•1.Orçamentos Organizacionais Mudam Incrementalmente: geralmente, as organizações usam o
orçamento do ano anterior como base e o ajustam incrementalmente;

•2. Cultura, Prioridade e Percepções Organizacionais são Relativamente Estáveis: muito raro de
acontecer mudanças na cultura organizacional;

•3. Procedimentos e Repertórios Organizacionais Mudam Incrementalmente;

•4. Atividades Novas Consistem, Tipicamente, de Adatações Marginais de Porgramas e Atividades
Existentes;

•5. Um Programa, Uma Vez Escolhido, Não É Abandonado Quando os Custos Objetivos Sobrepõem-se
aos Benefícios;

•F. Planejamento de Longo Prazo: o planejamento de longo prazo das organizações tendem a tornar-se
institucionalizado e, então, desconsiderado;

•G. Imperialismo: as organizações buscam cada vez mais autonomia, procurando aumentar seu
orçamento, seu quadro de pessoal, assim como novos territórios;

•H. Mudança Direcionada: as organizações não são impermeáveis a mudanças direcionadas. Mudanças
cuidadosas em importantes fatores que apoiam rotinas, como pessoal, recompensas, informação e
orçamento, podem causar mudanças significativas com o tempo; mas isso é incomum por causa da
duração curta de mandatos e indicações políticas.

IV. PROPOSIÇÕES GERAIS

•Com um mínimo de informação sobre as organizações que constituem o governo e suas rotinas e POPs,
um analista pode melhorar significativamente algumas expectativas geradas pelo modelo da escolha
racional; para isso, no entanto, é preciso ter informações sobre as características das organizações
envolvidas.

VI. EVIDÊNCIA
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Elaboração própria. Baseado em Allison e Zelikow (1999, p. 163-185). 

 

Aprofundando o nível de análise, o terceiro modelo de Allison, o modelo de política 

burocrática ou governamental, assume a perspectiva de que, nas organizações, seus principais 

atores não pensam e agem de forma unitária, conforme o quadro 1.7. A ação governamental é 

resultante de barganhas realizadas entre os atores do jogo político (ALLISON; ZELIKOW, 

1999, p. 255). 

 

Os líderes que se sentam no topo de organizações não são monolíticos. Ao 

contrário, cada indivíduo desse grupo é, em seu próprio direito, um jogador em um 

jogo competitivo e central. O nome do jogo é política: barganhar pelos circuitos 

entre os jogadores posicionados hierarquicamente dentro do governo. (ALLISON; 

ZELIKOW, 1999, p. 255, tradução nossa). 

 

O aparato governamental de cada governo nacional constitui uma arena complexa 

para o jogo intranacional. Líderes políticos nos principais cargos da administração juntam-se 

aos altos escalões das grandes organizações, a fim de formar um círculo de jogadores centrais 

em relação a certas decisões (ALLISON; ZELIKOW, 1999, p. 255). Além da arena central, 

em sucessivos círculos concêntricos, estão servidores de menor hierarquia na administração, a 

imprensa, ONGs e o público (ALLISON; ZELIKOW, 1999, p. 255). Sucessivas disputas nos 

círculos exteriores ajudam a moldar situações de tomada de decisão nos círculos decisivos. 

 

Indivíduos compartilham poder. Eles diferem sobre o que deve ser feito. As 

diferenças importam. Esse meio necessita que decisões e ações governamentais 

resultem de um processo político. Política externa é, então, a extensão da política 

em outros domínios (às vezes de outros meios). Algumas vezes, um grupo 

comprometido com um curso de ação triunfa sobre outros grupos disputando sobre 

outras alternativas. Com a mesma frequência, entretanto, grupos diferentes 

puxando para diferentes direções produzem um resultado, ou melhor um resultado 

distinto o que qualquer pessoa ou grupo pretendia. Em ambos casos, as peças de 

xadrez não são posicionadas simplesmente por razões que apoiem o curso de ação, 

nem por causa das rotinas de organizações que ordenam uma alternativa; mas de 

acordo com o poder e a performance de proponentes e opositores da ação em 

questão. (ALLISON; ZELIKOW, 1999, p. 256, tradução nossa). 

 

Se no modelo organizacional, abre-se a “caixa preta” do modelo de escolha racional, 

que considera o Estado um ator unitário, o modelo da política burocrática abre as 

organizações e atribui maior atenção ao comportamento de indivíduos posicionados 

estrategicamente na administração governamental. São três níveis de aprofundamento e de 

detalhamento analítico, que, na ordem apresentada, movem-se da direita para a esquerda no 

processo de simplificação demonstrado na figura 1.3. Na divisão mais simples feita para os 

propósitos deste trabalho, os modelos dividem-se apenas entre sistêmicos e domésticos. Dessa 
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forma, ambos o modelo organizacional e o modelo de política burocrática compõem o modelo 

doméstico de análise, conforme estabelecido no quadro 1.3. 

 

Quadro 1.7 – Modelo de Política Burocrática ou Governamental 



42 

 

 
 

•As decisões e as ações de governos são resultantes políticas intranacionais: resultantes porque o
que acontece não é uma solução escolhida para resolver o problema, mas resulta de
transigência, conflito e confusão de servidores e autoridades com diversos interesses e influência
desigual; políticas porque a atividade que provoca decisões e ações são mais bem caracterizadas
como barganhas e negociações por meio de canais regularizados entre os membros individuais
do governo.

I. UNIDADE BÁSICA DE ANÁLISE: AÇÃO GOVERNAMENTAL 
COMO RESULTANTE POLÍTICA

•A. Quem joga? Isto é, os interesses e ações de quem têm importante efeito nas decisões e ações
do governo?

•1. Jogadores em posições: o ator governamental é conjunto de jogadores individuais. Grupos de
jogadores constituem o agente para cada decisão ou ação do governo em particular. a
influência de cada jogador depende da posição que ele acupa na administração.

•B. Quais fatores moldam as percepções, preferências e posições dos jogadores no assunto em
questão?

•1. Prioridades e Percepções Paroquiais: geralmente, embora não sempre, a propensões e
prioridades advindas da posição em que se encontra o jogador ajuda o analista a prever sua
postura;

•2. Objetivos e Interesses: divergências acerca do que é melhor para o interesse nacional, além
da interferência de outros objetivos e interesses (paroquiais, organizacionais, político-
partidários e pessoais);

•3. O que está em jogo e posturas (stakes and stands): em meio a interesses conflitantes, o que
está em jogo para cada jogador ou grupo varia, havendo correnpodência com a postura que
toma;

•4. Prazos e faces da questão: as posturas a serem tomadas pelos jogadores dependem dos
prazos e do seu entendimento do problema. Além de objetivos e interesses, os canais por onde
o problema é abordado e o prazo para decisão são fatores que influenciam a postura dos
jogadores;

•C. O que determina o impacto de cada jogador no resultado? Em uma palavras: poder (influência
efetiva sobre as decisões governamentais), o qual é uma mistura de pelo menos três elementos:
vantagens de barganha (autoridade e responsabilidade de sua posição; controle sobre recursos;
conhecimento e controle sobre informação relevante; habilidade de afetar os objetivos de
outros jogadores em outros jogos; persuasão pessoal com outros jogadores; acesso e persuasão
junto a jogadores com poder de barganha), habilidade e vontade de usar essas vantagens e as
percepções dos demais jogadores dos dois primeiros elementos;

•D. Qual é o jogo?

•1. Canais de ação: é o meio regular pelo qual se toma determinada decisão para aquele tipo de
problema específico. Os canais de ação estruturam o jogo, pré-selecionando os principais
jogadores e sua posição no jogo;

•2. Regras do jogo: é o corpo juris, o conjunto normativo que rege as possibilidades de ação dos
atores, assim como o costume ou a cultura. As regras: (1) estabelecem a posição dos jogadores,
os caminhos para essas posições, o poder de cada posição e os canais de ação; (2) restringem o
alcance da ação governaental; (3) sancionam os tipos de movimentação dos jogadores que são
aceitáveis;

•3. Ação como resultante política: cada jogador usufrui de seu poder discricionariamente em
favor de resultados que avançarão os interesses (nacional, organizacional, paroquial ou pessoal)
que defende, na ordem que prioriza.

II. CONCEITOS ORGANIZADORES

•A ação de um país é resultante das negociações entre indivíduos e grupos dentro do governo. O 
poder explicativo deste modelo é alcançado por meio da exposição do jogo político (os canais de 
ação, as posições, os jogadores, suas preferências) que produziu, como resultante, a ação em 
questão.

III. PADRÃO DE INFERÊNCIA DOMINANTE
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•A. Resultantes políticas: um grande número de fatores que constituem o jogo governamental intervêm
entre problemas e resultantes;

•1. As preferências e posturas peculiares de jogadores individuais podem ter efeito significativo na ação
governamental;

•2. As vantagens e desvantagens de cada jogador difere substancialmente de um canal de ação para
outro;

•3. As vantagens dos jogadores mudam não apenas entre canais de ação, mas também ao longo do canal
de ação;

•B. Ação e intenção: ação governamental não pressupõe intenção governamental. Normalmente,
indivíduos com diferentes intenções contribuem com partes da resultante. Dessa forma, os detalhes da
ação não são escolhidos individualmente.

•1. A maioria das resultantes emergem de jogos entre os jogadores que percebem faces bem diferentes
de um problema e que diferem significativamente nas ações que preferem;

•2. Ações raramente são o oriundas de uma doutrina unânime. Ao contrário, concordância reflete
convergência operacional momentânea de um conjunto de motivos;

•3. Ações que consistem de várias partes que emergiram de vários jogos não refletem uma estratégia
governamental coordenada;

•C. Problemas e Soluções:

•1. Soluções para problemas estratégicos não são descobertos por analistas desinteressados que focam
friamente no problema. Os problemas para os jogadores são mais estreitos ou mais amplos do que o
probema estratégico. Cada jogador não foca no problema como um todo, mas na decisão a ser tomada
hoje ou amanhã. Cada decisão tem conquências relevantes para problemas estratégicos e para o que
cada jogador tem em jogo.

•2. Decisões que implicam mudanças substanciais na ação governamental tipicamente refletem uma
coincidência de caciques na busca por solução e índios em busca de um problema oportuno;

•D. Sua postura depende da sua posição no governo: as diversas demandas sobre cada jogador influencia
prioridades, percepções e posturas. A postura de um jogador em particular pode ser prevista com alta
confiabilidade prtir da informação sobre a posição/cargo daquela pessoa. Essa ideia é conhceida como
Miles's Law e a frase "Where you stand dependes on whre you sit" foi cunhada pelo presidente Harry
Truman;

•E. Caciques e índios: os caciques da política externa lidam com os problemas mais proeminentes no
momento e consegue a atenção do presidente e de seu entorno para as questões que acha importante,
embora não tenha como garantir se o presidente vai concordar com o curso de ação proposto. Os índios
são os que destacam os problemas, especificam as alternativas, bem como formulam as propostas e têm
como maior desafio conseguir a atenção dos caciques para conseguir que o problema no qual está
trabalhando chegue a um canal de ação;

•F. O princício 51-49: os prazos e as condições do jogo afetam o tempo que os jogadores gastam pensando
sobre as escolhas políticas, assim como a força e a segurança com que defende sua alternativa de
preferência. Jogadores importantes possuem agendas cheias de compromissos e prazos, tendo de tomar
decisões importantes em pouco tempo;

•G. Relações internacionais e intranacionais: as ações de uma nação afetam aquelas de outra nação ao
ponto que elas resultam em vantagens ou desvantagens na segunda nação. Dessa forma, os jogadores de
uma nação objetivam alcançar algumas metass internacionais por meio da busca por resultados no seu
jogo intranacional que beneficia aqueles jogadores na segunda nação;

•H. A face da questão difere de acordo com a sua posição no governo: o cargo ou posição que alguém
ocupa no governa influencia como a pessoa vê um problema;

•I. Expectativas mal calculadas: o ritmo no qual múltiplos jogos são jogados faz com que atenção limitada
seja destinada a cada jogo, bem como há concentração em jogos considerados prioritários. Desse modo,
os jogadores não têm informações detalhadas sobre o jogos e problemas de outros jogadores;

•J. Problemas de comunicação: tanto o ritmo quanto o nível de ruído juntam-se com propensões de
percepção que tornam comunicação acurada difícil; especialmente porque, na maioria dos casos, a
comunicação precisa ser rápida;

•K. Reticência: justamente por estar em múltiplos jogos simultaneamente, alguns jogadores sentem-se
mais confortáveis abstendo-se de manifestarem-se sobre alguns problemas, a fim de resguardarem sua
exposição para problemas que consideram mais relevantes;

•L. Estilos de jogo: há diferenças enter os comportamentos de (1) burocratas de carreira (civil ou militar);
(2) os tipos de entrada lateral; (3) indicados políticos. As diferenças são em função do alcance de
expectativas. Os burocratas de carreira comportam-se de modo a garantir sua sobrevivência política em
futuras administrações. Os demais, por sua efemeridade, tendem a preferir medidas com efeitos visíveis a
curto prazo.

IV. PROPOSIÇÕES GERAIS
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Elaboração própria. Baseado em Allison e Zelikow (1999, p. 294-312) e Durbin (2018). 

 

1.2.2- Mecanismos Causais 

 

Com base no levantamento preliminar da literatura sobre a adesão do Brasil o TNP e 

nos modelos teóricos escolhidos, foram elaborados os mecanismos causais hipotéticos a 

serem testados no capítulo 4. O emprego de métodos de process tracing está relacionado com 

a identificação de mecanismos causais, que podem ser definidos como “sistemas complexos 

que produzem resultados por meio da interação das partes” (GLENNAN, 1996, p. 52 apud 

BEACH e PEDERSEN, 2013, p. 1). 

 

1.2.2.1- Mecanismo Causal do Modelo Sistêmico 

 

Ao aplicar o modelo sistêmico ao caso estudado, com base em uma leitura preliminar 

da literatura, entende-se o processo de distensão entre Brasil e Argentina, que se iniciou no 

governo do presidente Figueiredo, como a causa principal da renúncia do Brasil à aquisição 

de armas nucleares, pois a Argentina representava a única ameaça em potencial da região e o 

único rival externo. Ao construírem mecanismos de construção de confiança mútua e 

instituições de verificação e de controle mútuos, o Brasil deixou de ter as preocupações de 

segurança que lhe fazia manter-se distante do RINPN. 

 

Figura 1.6 - Mecanismo Causal do Modelo Sistêmico 

•Informação sobre os detalhes de diferenças de percepções e de prioridades dentro do governo
sobre um problema em particular raramente está disponível. É preciso usar documentos
públicos, artigos de jornal, entrevistas com os participantes do processo de tomada de decisão, e
discussão com observadores. O mateirla documental, no entento, limita-se a delimitar o retrato
do acontecimento, que deve ser complementado com outras fontes de informação.

V. EVIDÊNCIA
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Elaboração própria. 

 

1.2.2.2- Mecanismo Causal do Modelo Doméstico 

 

Por meio do modelo de política doméstica, pode-se compreender que o processo de 

redemocratização do Brasil e a eleição de governos de neoliberais favoreceram a aproximação 

do país aos regimes internacionais em busca de credibilidade. Há debates e negociações 

políticas domésticas envolvidas nesse processo de tomada de decisão, incluindo o 

posicionamento de diplomatas, de militares e de parlamentares ao longo do processo de 

assinatura e de ratificação, o qual levou mais de um ano. 
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Figura 1.7 – Mecanismo Causal do Modelo Doméstico

 

Elaboração própria. 

 

1.3- ESCOLHA METODOLÓGICA 

 

Neste trabalho, são empregados métodos qualitativos de pesquisa, como é adequado 

ao estudo de um caso. Trata-se de um trabalho de small-n. Em estudos qualitativos, não há 

uma padronização dos dados coletados, com procedimentos que podem variar ao longo da 

pesquisa (SAUNDERS e al., 2016, p. 168). 

Para Saunders et al. (2016, p. 168-169), uma pesquisa qualitativa que inclua mais de 

uma técnica qualitativa de coleta e de análise de dados é um estudo qualitativo multimétodo. 

Desse modo, o desenvolvimento deste trabalho inclui a execução dos métodos qualitativos de 

coleta e de análise de dados descrita na parte 1.6, incluindo: a) revisão de literatura; b) 

elaboração de mecanismos causais hipotéticos a serem testados; c) coleta de documentos e de 

entrevistas; d) a descrição detalhada do caso estudado; e) a aplicação dos testes de process 

tracing para inferência causal às explicações (hipóteses) alternativas, na forma de 

mecanismos causais, com base nos dados coletados. 

 

1.4- ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Estratégia de pesquisa é, em termos gerais, “um plano de ação para alcançar um 

objetivo” (SAUNDERS et al., 2016, p. 177). Trata-se da conexão metodológica entre filosofia 
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de pesquisa escolhida e a subsequente escolha de métodos de coleta e de análise de dados 

(DENZIN; LINCOLN, 201115 apud SAUNDERS et al., 2016, p. 177). 

O presente trabalho faz uma descrição detalhada do processo do contexto político e 

histórico que levaram à assinatura do TNP, pois disso depende uma adequada aplicação do 

método de process tracing, o qual exige que o pesquisador seja mais detalhista ou que 

pesquise em um nível mais aprofundado de análise do que o pesquisador que elabora 

explicações teóricas, que tendem a generalizações (BENNETT, 2008, p. 705). A descrição 

cuidadosa é fundamental em toda a pesquisa e a inferência causal depende disso (COLLIER, 

2011, p. 824). Process tracing é um instrumento de inferência causal que objetiva à revelação 

de uma sucessão de eventos ou situações ao decorrer do tempo (COLLIER, 2011, p. 824); por 

isso este trabalho apresenta um histórico da posição do Brasil no RINPN e exporá com 

detalhes, considerando as limitações dos recursos da pesquisa, cada um dos elementos causais 

que possam explicar as causas de adesão do Brasil ao TNP.  

De acordo com Beach e Pedersen (2013, p. 11-12), há uma “bifurcação” em process 

tracing entre a variante centrada em teoria e a variante centrada no caso, que estão 

relacionadas com divisões ontológicas e epistemológicas das ciências sociais. Em 

conformidade com a defesa da consistência ontológica e epistemológica dos autores David 

Marsh e Paul Furlong (2002), este trabalho é feito por meio da perspectiva filosófica do 

Realismo Crítico, como explicado no subitem 1.1. Desse modo, a escolha mais adequada é a 

variante centrada em teoria, pois é a mais próxima de realistas críticos (BEACH; 

PEDERSEN, 2013, p. 11). 

Nessa abordagem, process tracing envolve a busca por evidências dentro de um caso 

específico, a fim de derivar ou de testar explicações alternativas do caso, e apresenta 

vantagens metodológicas para a construção e para o teste de teorias (BENNETT, 2008, p. 

704; KAY; BAKER, 2015, p. 1-2). Em geral, explicações de estudos de caso (estudos de 

small-n) podem ser feitas por meio de dedução, que testa uma ou mais teorias gerais em um 

caso específico, e por meio de indução, que, a partir do caso específico, generaliza 

explicações para fenômenos, elaborando teorias (VAN EVERA, 1997, p. 21-22; 

CHALMERS, 1993, p. 25, 28-29; GIL, 2008, p. 9-11).  

As principais críticas feitas ao método de process tracing são os problemas da 

“regressão infinita” e o dos “graus de liberdade” (BENNETT, 2010, p. 209).  Enquanto um 

                                                 
15 Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2011) ‘Introduction: The discipline and practice of qualitative research’, in 

N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds) The Sage Handbook of Qualitative Research (4th edn). London: Sage, pp. 

1–19. 
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trabalho excessivamente parcimonioso tende à simplificação radical (QUIRK, 2008, p. 523), 

conforme figura 1.3, um trabalho que busque detalhar demasiadamente os processos 

históricos que deram origem a um fenômeno tende a uma regressão infinita (SCHMITTER, 

2008, p. 273; BENNETT, 2010, p. 209), pois a realidade é infinitamente complexa e sempre 

há infinitos elementos causais entre dois eventos de mecanismos causais (KING; KEOHANE; 

VERBA, 1994, p. 42, 86).  

Em process tracing, as informações obtidas não têm o mesmo valor probatório para 

distinguir entre as explicações alternativas, e o pesquisador não precisa examinar o detalhe de 

todas as evidências igualmente, uma vez que é possível que uma evidência confirme uma 

hipótese e elimine outras, enquanto outras evidências não ofereçam quaisquer distinções entre 

as hipóteses (BENNETT, 2010, p. 209). Para Bennett (2008, p. 711; 2010, p. 209), o que 

importa não é a quantidade de evidências, mas a contribuição delas, seu “poder 

discriminatório” para avaliar qual mecanismo causal tem o maior poder de explicação.  

Diferentemente dos métodos estatísticos, a qualidade da evidência, no método de 

process tracing, não é julgada por meio de amostras; mas pela probabilidade de observar 

algumas evidências. A natureza e a avaliação da evidência têm paralelo com a lei da corte: a 

evidência consiste de observações empíricas combinadas com o conhecimento de fatores 

contextuais (BEFANI e MAYNE, 2014 apud PUNTON e WELLE, 2015b, p. 2). O método 

aplica a lógica da probabilidade bayesiana, sendo uma forma de sistematização de métodos 

qualitativos. Isso permite a aplicação de diferentes níveis de relevâncias para diferentes 

fenômenos causais que explicam o mesmo fenômeno causado.   

Na literatura, há três variantes do emprego do método de process tracing: a “centrada 

no caso”; a “testadora de teoria” (dedutiva); “a construtora de teoria” (indutiva) (BEACH; 

PEDERSEN, 2013, p. 13-14; KAY; BAKER, 2015, p. 6). Empregar-se-á, nesta dissertação, a 

variante testadora de teoria, a fim de testar qual mecanismo causal hipotético explica melhor o 

caso a ser estudado, com base nos modelos elaborados na seção 1.3.  

Quatro testes para inferência causal são possíveis, os quais variam de acordo com a 

relevância da evidência encontrada (VAN EVERA, 1997, p. 30-32; BENNETT, 2010, p. 

210): straw-in-the-wind, que deve ser empregado para evidências de baixos níveis de 

singularidade e de certeza em favor ou contra a hipótese elaborada; hoop, o qual envolve 

evidências de baixo nível de singularidade, mas de alto nível de certeza; smoking-gun, que 

envolve evidências de alto nível singularidade e baixo nível de certeza; doubly-decisive, 

aplicável a evidências com altos níveis de singularidade e de certeza. O último teste tem rara 

aplicabilidade (VAN EVERA, 1997, p. 32; BEACH; PEDERSEN, 2010, p. 102-104). Em 
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uma matriz 2x2, esses testes estão relacionados na figura 1.8. Testes com alto nível de 

singularidade ajudam a fortalecer a evidência confirmatória para uma hipótese em particular 

por meio de demonstração de que uma dada evidência foi suficiente para confirma-la; 

enquanto os testes com alto nível de certeza ajudam a eliminar explicações alternativas por 

meio da demonstração de que uma evidência é necessária para a manutenção da hipótese 

(PUNTON e WELLE, 2015b, p. 4).  

 

Figura 1.8 - Testes de process tracing para inferência causal 

Elaboração própria. Adaptado de Collier (2011, p. 825), Puton e Welle (2015a) e Bennett (2010, p. 210) e 

baseado nas categorias formuladas por Van Evera (1997, p. 31-32). 

   

1.5- PERÍODO HISTÓRICO DA PESQUISA 

 

A pesquisa concentra-se no período do governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, entre 1995 e 2002, principalmente nos anos de 1997 e de 1998, nos quais tramitou, 

oficialmente, o processo de adesão ao TNP. Por sua vez, este trabalho requer um estudo mais 

abrangente do comportamento do Brasil no RINPN; por isso o estudo fará um levantamento 

dos antecedentes históricos da política nuclear do Brasil e seu histórico de negação de aderir 

ao TNP. A relação entre Brasil e Argentina também é objeto deste estudo, sendo necessário 
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regredir ao governo Geisel (1974-1979), a fim de verificar a origem da rivalidade de meados 

do século XX e da aproximação entre os dois países. 

 

1.6- MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

 

Evert Vedung e Luiz Pedone (no prelo) listam estes quatro principais métodos de 

coletas de dados: métodos de observação, métodos documentais, métodos interrogativos e 

métodos audiovisuais. Desses, apenas o primeiro, que trata de verificação in loco, não é 

compatível com os objetivos desta pesquisa; desse modo serão usados: 

1) Métodos documentais: 

a) Revisão bibliográfica: 

(i) Teóricos de processo de tomada de decisão em política externa, em 

particular os que lidam com proliferação de ADMs; 

(ii) Autores sobre história da política externa brasileira, mais especificamente 

do pós-Guerra Fria, mas também do pós-Segunda Guerra Mundial, que 

servirá para contextualização histórica do programa nuclear brasileiro; 

(iii) Livros, artigos, dissertações e teses sobre o programa nuclear brasileiro e a 

política externa nuclear brasileira. 

b) Análise de discursos (lato senso) de presidentes, ministros e outras autoridades 

brasileiras e estrangeiras concernentes ao tema; 

c) Análise de documentos oficiais emitidos pela República Federativa do Brasil seja 

pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Legislativo: 

(i) Anais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e suas comissões 

entre 1997 e 1998; 

(ii) Notas oficiais do Ministério das Relações Exteriores e da Presidência da 

República. 

d) Análise de instrumentos normativos internacionais assinados pelo Brasil na área de 

não proliferação: 

(i) Tratado de Não Proliferação Nuclear; 

(ii) Tratado de Tlatelolco; 

(iii) Acordo Quadripartite; 

(iv) INFCIRC/435 

e) Relatórios de organizações internacionais, como a ONU e a AIEA, que abordem o 

tema do trabalho; 
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f) Consulta ao acervo da Biblioteca Nacional (online): 

(i) Pesquisa de resultados para o termo “TNP” entre 1990 e 1998; 

 

2) Métodos interrogativos: 

a) Leitura de entrevistas já realizadas com autoridades do governo no período de 

interesse. 

3) Métodos audiovisuais:  

a) Assistir às entrevistas concedidas, discursos proferidos e conferências de imprensa 

armazenados em vídeo. 

 

 

1.7- CONCLUSÃO 

 

 Este capítulo exibe os procedimentos metodológicos adotados ao longo da pesquisa, 

tomando como parâmetro a figura 1.1, para organizar esses procedimentos. Destacam-se a 

elaboração dos mecanismos causais a serem testados no capítulo 4 e a escolha de process 

tracing como estratégia de pesquisa, a fim de verificar o poder explicativo das hipóteses de 

trabalho. 
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CAPÍTULO 2- ANTECEDENTE HISTÓRICO DA ADESÃO DO BRASIL AO TNP 

 

Neste capítulo, é feita uma descrição dos antecedentes do processo de adesão do 

Brasil ao TNP. Esses detalhes são dedicados ao processo, principalmente, com um breve 

histórico do RINPN e a posição do Brasil nele, além de uma contextualização histórica dos 

governos que protagonizaram a aproximação do Brasil ao RINPN. Para isso, é feita uma 

descrição de fenômenos antecedentes que chegam ao governo de Ernesto Geisel (1974-1979). 

 

2.1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Nesta parte, conta-se, brevemente, os eventos mais importantes do RINPN e a 

história do Brasil nesse regime. 

 

2.1.1. O Regime Internacional de Não Proliferação Nuclear 

 

A história do RINPN é complexa, mas é importante ser mencionada a fim de 

entender o contexto no qual o TNP foi criado, conforme afirma o professor Leopoldo Nuti: 

 

A história é confusa, e a história nuclear em particular talvez seja ainda mais 

confusa, enquanto a teoria é parcimoniosa e arrumada; mas o primeiro fornece 

uma ferramenta conceitual muito melhor para entender o que acontece no sistema 

internacional exatamente porque o mundo está cheio de contradições, nuances, 

peculiaridades e especificidades que não se repetem regularmente. Teorias podem 

ser intelectualmente elegantes em sua tentativa de fornecer paradigmas 

interpretativos gerais, mas a história faz um trabalho melhor de nos dar uma noção 

das complexidades do mundo lá fora. (NUTI, 201316 apud BURNS; COYLE, 2015, 

p. xvi) 

 

 

2.1.1.1. A Agência Internacional de Energia Atômica 

 

A AIEA é a principal organização internacional17 do RINPN. Estabelecida em 29 de 

julho de 1957 como um centro internacional para cooperação nuclear, a agência trabalha com 

seus Estados membros e múltiplos parceiros mundo afora para promover o uso pacífico e 

seguro de tecnologias nucleares (AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA, 

                                                 
16 NUTI, Leopoldo. Università Roma Ter, at H-Diplo Roundtable, vol. XV, no. 1 (2013) on Francis J. Gavin, 

Nuclear Statecraft: History and Strategy in America’s Atomic Age (September 4, 2013). 
17 Organização Internacional é uma entidade normalmente constituída mediante um tratado entre dois ou mais 

Estados que possui uma constituição e órgãos próprios, e que desfruta de personalidade jurídica internacional. 
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2017a). Trata-se de uma organização intergovernamental autônoma e independente18 cuja 

relação com a ONU limita-se a relatar à AGNU e ao CSNU os casos de descumprimento de 

um Estado membro para com as salvaguardas estabelecidas, conforme previsto nos artigos III, 

subparágrafo B-4, e XII, parágrafo C, do Estatuto da AIEA (EMBAIXADA DA ÍNDIA EM 

VIENA, 2016). Sua origem remonta à iniciativa Atoms for Peace (átomos para a paz) do 

presidente estadunidense Dwight Eisenhower, que em 8 de dezembro de 1953 propôs à 

AGNU a criação de uma organização que promovesse o uso pacífico da energia nuclear. O 

contexto de sua criação e o seu funcionamento são importantes para a compreensão de como 

se formou o RINPN. 

A primeira instituição internacional criada com o objetivo de “lidar com os 

problemas gerados pela descoberta da energia atômica” (BAGHDADI, 2009, p. 35) foi a 

CEANU, fruto de uma reunião entre EUA, Reino Unido e URSS, em dezembro de 1945, 

sendo efetivamente criada em janeiro de 1946 pela AGNU, depois, portanto, das explosões de 

Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 de agosto de 1945) (BURNS; COYLE, 2015, p. 96-97). A 

criação desse comitê representou um primeiro passo na criação do RINPN.  

Em 16 de março de 1946, foi publicado o documento A Report on the International 

Control of Atomic Energy, também conhecido como o Relatório Acheson-Lilienthal, um 

documento de sessenta páginas elaborado por Dean Acheson e David Lilienthal que foi a 

primeira proposta elaborada pelos EUA para a ONU sobre o controle do uso da energia 

atômica (BURNS; COYLE, 2015, p. 97). O documento propunha a criação de uma 

Autoridade de Desenvolvimento Atômico na ONU, a qual fiscalizaria a mineração e o uso de 

materiais físseis (BURNS; COYLE, 2015, p. 97). 

Após revisar o Relatório Acheson-Lilienthal, o representante americano na CEANU, 

Bernard Baruch, propôs, em junho de 1946, o que ficou conhecido como Baruch Plan 

(BURNS; COYLE, 2015, p. 98). A proposta baseava-se no uso da energia atômica 

exclusivamente para uso pacífico, previa um mecanismo para punir violadores, centralizava 

no comitê a fiscalização das atividades nucleares dos Estados e proibia o uso do veto no 

CSNU para evitar as punições estabelecidas pelo órgão. 

Maria Regina Soares Lima (198619 apud BAGHDADI, 2009, p. 36) defende que o 

objetivo dos EUA era garantir, ainda que temporariamente, o monopólio sobre o controle da 

                                                 
18 Segundo o Emb. Sérgio de Queiroz Duarte (2014, p. 31), a AIEA não possui vínculo oficial com a ONU. 
19 LIMA, Maria Regina Soares de. The Political Economy of Brazilian Foreign Policy: nuclear energy, trade 

and Itaipu. Tese de doutorado, 1986, Vanderbilt University. 
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tecnologia nuclear através da CEANU, prevendo que a vantagem estadunidense erodiria ao 

longo do tempo. 

O Senado dos EUA aprovou em julho de 1946 o MacMahon Act, restringindo 

parcerias de cooperação nuclear. A ideia era que só os EUA detivessem armas nucleares e a 

cooperação com outros países deveria ser restringida para que não houvesse transferência de 

tecnologia (HOWLETT; SIMPSON, 200020 apud BAGHDADI, 2009, p. 36) 

A resistência soviética inviabilizou o Baruch Plan, e, juntamente à CEANU, teve seu 

funcionamento comprometido. A comissão foi suspensa por tempo indeterminado em 1949. 

Nesse mesmo ano a URSS realizou seus primeiros testes nucleares, mudando, assim, de 

postura em relação à limitação da proliferação nuclear, não mais vetando propostas 

estadunidenses em favor de normas nesse sentido.  

O Reino Unido liderou, na primeira metade da década de 1950, o mercado 

internacional de transferência de tecnologia nuclear, uma vez que o mais forte concorrente 

estava limitado pelo McMahon Act (LIMA, 1986 apud BAGHDADI, 2009, p. 36). Os EUA 

precisavam consolidar um regime que impedisse a proliferação, mas ao mesmo tempo lhes 

permitisse aproveitar um mercado importante. Nesse intuito foi criado o programa Atoms for 

Peace, em 1953. Ele “previa a assistência no desenvolvimento da tecnologia nuclear para 

Estados que se mostrassem interessados, em troca da aplicação de um sistema de salvaguardas 

e inspeções internacionais” (BAGHDADI, 2009, p. 37). Em discurso na AGNU em 8 de 

dezembro de 1953, o presidente Eisenhower defendeu que fosse criada uma agência 

internacional de energia atômica sob a égide da ONU: 

 

Os principais governos envolvidos, no limite do que permite a prudência mais 

elementar, deveriam começar agora e continuar a fazer contribuições conjuntas de 

suas reservas de urânio normal e materiais físseis à uma agência internacional de 

energia atômica. Nós esperamos que tal agência possa ser estabelecida sob a égide 

das Nações Unidas. A fração de contribuições, procedimentos e outros detalhes 

estariam propriamente dentro do escopo de “conversas privadas’ às quais me referi 

anteriormente” (EISENHOWER, 1953, tradução nossa).  

 

A intenção dos EUA de criar mecanismos de controle de armamentos nucleares ia de 

encontro às expectativas de França, URSS e Reino Unido, que queriam se consolidar como 

detentores de armamento nuclear (BAGHDADI, 2009, p. 38). A morte de Stálin, em 1953, e 

consequente ascensão de Nikita Kruschev ao Kremlim reforçam a mudança de postura 

                                                 
20 HOWLETT, Darryl. SIMPSON, John. “Nuclear Proliferation: the evolving debate”. In: CROFT, S.; 

TERRIFF, T. Critical Reflections on Security and Change. Routledge, 2000. 
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soviética; além disso, no mesmo ano, os soviéticos obtiveram sucesso no teste da “Bomba H”. 

Esses aderem, assim, às negociações para a criação da sucessora da CEANU em 1954. 

As negociações iniciaram-se em dezembro de 1954, com proposta para o Estatuto da 

nova agência entre EUA e Reino Unido. No início de 1955, começaram negociações em 

Washington entre EUA, Reino Unido, França, Canadá, Austrália, África do Sul, Bélgica e, 

mais tarde, Portugal baseadas na proposta de 1954 (FISCHER, 1997, p. 30). Os cinco últimos 

foram convidados por serem produtores de urânio. A proposta formulada pelo grupo de oito 

países foi enviada a todos os membros da ONU em agosto do mesmo ano. Esse grupo foi 

expandido para doze, após aprovação de proposta da URSS na AGNU em agosto de 1955 

(FISCHER, 1997, pp. 34-35). Os quatro novos países foram a URSS, a Tchecoslováquia, o 

Brasil e a Índia.  

A “Primeira Conferência Internacional sobre os Usos da Energia Atômica” foi 

convocada pelos EUA em 1955 e contou com a participação de 70 países, entre representantes 

de Estados e cientistas, para que fossem debatidos os benefícios do uso pacífico da tecnologia 

nuclear, em especial o seu potencial energético (AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC 

HEALTH AND NATION’S HEALTH, 1955, p. 1481). Tal conferência aumentou o interesse 

de muitos Estados para a criação da AIEA (BAGHDADI, 2009, p. 39). No mesmo ano, houve 

um encontro para debater o sistema de salvaguardas da agência entre EUA, URSS, Reino 

Unido, França, Canadá e Tchecoslováquia. Em convergência aos três primeiros, que são 

países que então detinham armas nucleares, é estabelecida a dissociação entre 

comprometimento com salvaguardas e participação da agência, viabilizando a participação 

desses três países (BAGHDADI, 2009, p. 39).  Em preparação a essa reunião, pela primeira 

vez, negociadores e cientistas estadunidenses discutiram o dilema “promoção versus 

controle”, que aborda a contradição entre a difusão da tecnologia nuclear e a não proliferação 

de armas nucleares (FISCHER, 1997, p. 33). A crise de Suez, em outubro de 1956, alertou 

países europeus da importância da energia atômica como alternativa ao petróleo, aumentando 

a visibilidade do programa “Átomos para a Paz”. 

O texto constitutivo da AIEA é aprovado por unanimidade em 1957, após o grupo de 

doze países elaborar entre 27 de fevereiro e 18 de abril de 1956 um estatuto que muito se 

assemelha em conteúdo ao que ainda existe hoje em dia (FISCHER, 1997, p. 35). A ideia 

contida originalmente no discurso do presidente Eisenhower de tornar a AIEA um banco ou 

reservatório que acolhesse material nuclear sob seu controle físico é deixada de lado. Mesmo 

após a URSS ter-se comprometido em parte a transferir à agência algum material nuclear, os 

EUA abandonaram a ideia. Uma das principais razões é que o Congresso dos EUA, no fim da 
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década de 1950, passou a impor salvaguardas próprias em negociações bilaterais fora do 

âmbito da agência (FISCHER, 1997, p. 34).  

A estrutura da AIEA prevista em seu estatuto estabelece que seja composta pela 

Conferência Geral, pela Junta de Governadores e pelo secretariado. Tal estrutura mudou ao 

longo dos seus quase 50 anos de existência, mas manteve-se quase a mesma. Neste trabalho 

será dada ênfase à sua estrutura mais recente em conformidade à periodização proposta. 

 A Conferência Geral é o mais alto órgão de políticas da agência, ela conta com 

representantes de todos os Estados membros da agência e reúne-se anualmente para aprovar o 

orçamento e o programa da agência e decidir acerca de outros temas trazidos pela Junta de 

Governadores, pelo Diretor-geral ou pelos Estados membros (AGÊNCIA INTERNACIONAL 

DE ENERGIA ATÔMICA, 2017b).  

A Junta de Governadores é o órgão composto por 35 membros que examina e faz 

recomendações à Conferência Geral acerca das contas, programa e orçamento da agência, 

analisa requerimentos de entrada de novos membros, aprova acordos de salvaguardas e a 

publicação dos padrões de segurança e tem a responsabilidade de indicar o Diretor-geral da 

AIEA, que depende de aprovação da Conferência Geral (AGÊNCIA INTERNACIONAL DE 

ENERGIA ATÔMICA, 2017b). De acordo com o artigo VI, parágrafo A-1, do Estatuto da 

AIEA (2017c), a Junta de Governadores deve ser composta por 13 membros designados pela 

composição anterior da Junta, seguindo dois critérios: a) selecionar os 10 membros mais 

avançados em tecnologia de energia atômica, incluindo produção de matérias-primas, 

designados pela Junta anterior; b) selecionar o membro mais avançado na tecnologia atômica, 

incluindo produção de matéria-prima, de cada uma dessas oito regiões que não estão 

representadas nos primeiros 10: América do Norte; América Latina; Europa Ocidental; 

Europa Oriental; África; Oriente Médio e Ásia Meridional; Sudeste Asiático e Pacífico; e 

Extremo Oriente. Além desses membros designados, 22 membros são eleitos pela 

Conferência Geral, em acordo com o artigo VI, parágrafo A-2, a propósito de alcançar uma 

representação equitativa por regiões, na proporção estabelecida no quadro 2.1. 

Quadro 2.1- Membros da Junta de Governadores eleitos por região 

Grupo Regional Membros Eleitos 

América Latina 5 

Europa Ocidental 4 

Europa Oriental 3 

África 4 

Oriente Médio e Ásia Meridional 2 
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Sudeste Asiático e Pacífico 1 

Extremo Oriente 1 

Adicional Rotativo entre África, Oriente 

Médio e Ásia Meridional, Sudeste Asiático e 

Pacífico 

 

1 

Adicional Rotativo entre Oriente Médio e 

Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Pacífico, 

Extremo Oriente 

 

1 

Total 22 

Fonte: Agência Internacional de Energia atômica (2017c) 

 

Os membros designados são quase sempre os mesmos, por isso são chamados por 

alguns autores de membros semipermanentes (FISCHER, 1997, p. 39) ou de membros 

permanentes da Junta de Governadores (BAGHDADI, 2009, p. 39). Conforme Fischer (1997, 

p. 39), EUA, Reino Unido, França, Rússia21, Canadá (presentes desde quando o Estatuto 

previa apenas cinco designados), Brasil, Índia, África do Sul, Japão e Austrália seriam os 

endereçados principais dos assentos designados, inclusive essa estrutura foi proposta pela 

Índia. Mais tarde, a China também faria parte dos países sempre representados na Junta de 

Governadores. Os 13 Estados designados para a Junta têm mandatos de um ano (em um 

cálculo que inclui os 10 mais tecnologicamente avançados e ao menos um representante de 

cada uma das oito regiões do mundo estabelecidas pela AIEA); os 22 Estados eleitos pela 

Conferência Geral têm mandatos de dois anos22. 

Houve uma disputa que se deu em torno da ocupação do assento de país mais 

tecnologicamente avançado na área nuclear entre Brasil e Argentina em 1957. A questão foi 

solucionada a partir de um “acordo de cavalheiros”, com anuência da Junta de Governadores, 

de modo a ser implementada uma rotatividade entre os dois países (LIMA E SILVA, 2011, p. 

38). 

O secretariado é composto por funcionários da AIEA, oriundos de diversas partes do 

mundo e de diferentes áreas profissionais. O representante máximo da agência, o Diretor-

geral, é eleito pela Junta de Governadores e aprovado pela Conferência Geral. Ele é 

responsável pelo funcionamento da agência e não deve ser instruído por nenhuma fonte 

externa à AIEA, incluindo Estados e outros órgãos da ONU, em acordo com o artigo VII, 

                                                 
21 Herdeira do assento soviético. 
22 Os mandatos são intercalados: todo ano, 11 Estados membros são eleitos para mandatos de dois anos. 



59 

 

 

parágrafo F, do Estatuto da agência (AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA 

ATÔMICA, 2008 apud BAGHDADI, 2009, p. 40). 

A AIEA emite information circulars, conhecidos pelo código “INFCIRC/”, por 

intermédio dos quais são emitidos acordos de salvaguardas. Trata-se de documentos 

“publicados de tempos em tempos sob o símbolo INFCIRC/... para trazer assuntos de 

interesse geral à atenção de todos os membros da agência” (AGÊNCIA INTERNACIONAL 

DE ENERGIA ATÔMICA, 1959). Essa circular torna públicos importantes documentos e 

decisões, como um texto de uma convenção ou acordo concluído pela AIEA (FISCHER, 

1997, p. 506). Os modelos de acordos de salvaguardas assim como o conteúdo de vários 

acordos de salvaguardas negociados entre a AIEA e seus membros estão publicados por meio 

dessas circulares. 

As salvaguardas são pautadas de acordo com “avaliações de exatidão e integridade 

da contabilidade e do controle de material nuclear e das atividades nucleares declaradas pelo 

Estado-membro” (MOREIRA, 2013, p. 91). Há três tipos de salvaguardas dentro do sistema 

de salvaguardas da AIEA (MOREIRA, 2013, p. 90): 1) salvaguardas abrangentes (modelo 

INFCIRC/153), aplicáveis aos Estados não nucleares do TNP; 2) salvaguardas parciais 

(modelo INFCIRC/66), aplicáveis aos Estados nucleares à margem do TNP; e 3) acordos de 

ofertas voluntárias, aplicáveis aos Estados nucleares do TNP. Esses são os três tipos mais 

comuns, dado que há arranjos específicos, como é o caso do INFCIRC/435. 

As inspeções realizadas pela AIEA são de quatro tipos (MOREIRA, 2013, p. 91):  

1) inspeções ad hoc, que verificam um relatório inicial de um material nuclear ou 

eventuais alterações e transferências internacionais de material nuclear;  

 

2) inspeções de rotina, que possuem cronograma definido, mas podem ser avisadas 

com curta antecedência e limitam-se a locais dentro de instalações nucleares, ou 

outros que contenham material nuclear ou em outros em que se espera fluxo de 

material nuclear (pontos estratégicos);  

 

3) inspeções especiais, que ocorrem segundo circunstâncias específicas, em 

cumprimento do acordo de salvaguardas abrangentes, mas também podem ser 

realizadas caso a AIEA avalie que as informações disponibilizadas mais as obtidas 

em inspeções não são suficientes;   

 

4) visitas de salvaguardas, que são realizadas durante o ciclo de vida de instalações 

declaradas e verificam a integridade dos projetos e se não houve alterações que 

representem riscos. 

 

2.1.1.2. Principais acordos internacionais 
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O TNP é considerado “pedra angular” do RINPN (BECKER et al., 2008, p. 820; 

DUARTE, 2014, p. 52; NYE, 1981, p. 16; ANEXO B) e é descrito com detalhes na seção 

2.1.1.3. Ainda assim, é importante para que o regime seja contemplado enquanto tal, que os 

demais acordos e tratados a ele pertencentes, ou a ele relacionados, também sejam abordados, 

mesmo que de forma menos pormenorizada. No quadro 2.2, há um histórico dos principais 

acontecimentos do RINPN e de atitudes do Brasil em relação ao RINPN. 

Quadro 2.2- Histórico de principais acontecimentos do RINPN e do Brasil 

Ano 
Tratado, convenção, acordos, outros 

instrumentos e atitudes simbólicas 

1961 Tratado da Antártica 

1963 Tratado de Proibição Parcial de Ensaios 

Nucleares (PTBT) 

1967 Tratado do Espaço Exterior 

1968 
Tratado de Proibição de Armas Nucleares 

na América Latina e Caribe (Tratado de 

Tlatelolco)23 

1969-72 Tratado de Limitação de Armas 

Estratégicas (SALT I) – EUA e URSS 

1970 Tratado de Não Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP) 

1970 Acordo entre Brasil e Equador para a 

Utilização Pacífica da Energia Nuclear 

1972 
Tratado de Proibição de Colocação de 

Armas Nucleares no Leito dos Oceanos e 

em seu Subsolo 

1972 
Tratado sobre Mísseis Antibalísticos 

(ABM) – EUA e URSS (denunciado 

pelos EUA em 2002) 

1972 Assinado acordo entre o governo 

brasileiro e a Westinghouse24 

1975 
Acordo Nuclear entre o Brasil e a 

República Federal da Alemanha, o qual 

prevê a instalação de oito reatores 

1976 Tratado sobre Explosões Nucleares 

Pacíficas – EUA e URSS 

1979 Acordo de Cooperação Nuclear entre 

Brasil e Venezuela 

1979 Ministro de Assuntos Internos da 

                                                 
23 Data em que entra em vigor o tratado, mas não para o Brasil, que o assinou em 1967 e o ratificou em janeiro 

de 1968, mas ele só entra em vigor em 1994. 
24 O Acordo previa a construção da usina nuclear Angra I, sem transferência de tecnologia, a operação de venda 

seguia o sistema turn-key (GARCIA, 2005, p. 206). Em agosto de 1974, são suspensos os contratos de serviços 

de enriquecimento de urânio dos EUA com o Brasil, gerando problemas de abastecimento em Angra I (PATTI, 

2014, p. 241). 
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Alemanha, Ergon Frankem, visita o 

Brasil e garante a continuação do acordo 

nuclear BRA-RFA 

1980 
Acordo de Cooperação sobre Uso 

Pacífico de energia Nuclear entre Brasil e 

Iraque 

1981 Acordo entre o Brasil e a Colômbia para 

os Uso Pacífico de Energia Atômica 

1981 Acordo entre o Brasil e o Peru para o Uso 

Pacífico de Energia Nuclear 

1983 Acordo entre o Brasil e a Espanha para os 

Uso Pacífico de Energia Nuclear 

1983 
Acordo de Cooperação entre o Brasil e a 

Venezuela para o Usos Civil de Energia 

Nuclear 

1984 
Acordo entre o Brasil e a República 

Popular da China para o Uso Pacífico da 

Energia Nuclear 

1984 
Acordo que Regulamenta as Atividades 

dos Estados na Lua e Outros Corpos 

Celestes 

1985 Os EUA recusam-se a fornecer 

“supercomputadores” ao Brasil 

1985 
Brasil não consegue adquirir no mercado 

internacional os insumos necessários para 

a produção de radioisótopos 

1985 Declaração de Iguaçu sobre Cooperação 

Pacífica no Campo de energia Nuclear 

1986 
Tratado sobre Zona Livre de Armas 

Nucleares no Pacífico Sul (Tratado de 

Rarotonga) 

1986 Folha de São Paulo denuncia a 

perfuração na base do Cachimbo 

1986 
Os EUA recusam-se a fornecer padrões 

radiométricos para o Brasil via AIEA, 

considerando-os material nuclear especial 

1987 Deputados Alemães fazem pedido para o 

cancelamento do acordo Brasil/Alemanha 

1988 Tratado sobre Forças de Alcance 

Intermediário (INF) – EUA e URSS 

1989 O governo alemão pede o cancelamento 

do acordo Brasil/Alemanha 

1990 Acordo de Limitação de Ensaios 

Nucleares – EUA e URSS 

1990 Cerimônia simbólica da “pá de cal”25. 

Collor fecha sítio de testes na Serra do 

                                                 
25 Cerimônia simbólica do fechamento definitivo do buraco construído para testes nucleares na Serra do 

Cachimbo, no Pará, em 1990. 
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Cachimbo e renuncia ao direito de 

explosões nucleares pacíficas em 

discurso na XLV Assembleia Geral da 

ONU 

1991 
Acordo Brasil-Argentina para o Uso 

Exclusivamente Pacífico da Energia 

Nuclear (Acordo de Guadalajara) 

1993 Regime de Controle de Tecnologia de 

Mísseis (MCTR) 

1994 
Acordo de Cooperação entre Brasil e 

Rússia para uso pacífico de energia 

nuclear 

1995 O Brasil adere ao MTCR 

1996 Acordo de Cooperação entre o Brasil e o 

Canadá para os usos da energia nuclear 

1996 Tratado sobre Proibição Completa de 

Testes Nucleares (CTBT26)27 

1996 O Brasil adere ao NSG 

1997 O Brasil assina o TNP 

1997 
Acordo de Cooperação entre o Brasil e os 

EUA sobre o uso pacífico da energia 

nuclear 

1998 O Brasil assina o CTBT 

2001 
Acordo de Cooperação entre o Brasil e a 

República da Coreia para Uso Civil da 

Energia Atômica 

2002 
Tratado de Redução de Armas Ofensivas 

Estratégicas (SORT) – EUA e Federação 

Russa 

2002 
Código Internacional de Conduta sobre 

Proliferação de Mísseis Balísticos 

(HCOC) 

2002 
Acordo de Cooperação entre o Brasil e a 

República Francesa para a utilização 

pacífica de energia nuclear 

2003-2004 
Brasil sobre pressões por maiores 

inspeções nas instalações de 

enriquecimento da INB 

2004 
Brasil e AIEA chegam a um acordo. As 

ultracentrífugas continuam fora das 

inspeções 

2004 O acordo nuclear Brasil-Alemanha é 

estendido por mais 5 anos 

                                                 
26 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: tratado internacional que proscreve testes de explosões nucleares em 

todos os ambientes para qualquer finalidade. 
27 O texto do tratado é aprovado pela AGNU e aberto a assinaturas em 1996, mas ainda não entrou em vigor, 

pois não possui o número necessário de ratificações. 
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2008 Brasil e Argentina assinam pacto para 

enriquecer urânio 

2009 
Tratado sobre Zona Livre de Armas 

Nucleares na África (Tratado de 

Pelindaba) 

2009 Tratado sobre Zona Livre de Armas 

Nucleares na Ásia Central 

2011 

Tratado sobre Medidas Adicionais de 

Redução e Limitação de Armas 

Estratégicas Ofensivas (Novo START) – 

EUA e Federação Russa 

2012 Tratado sobre Comércio de Armas (ATT) 

Fonte: Duarte (2014, pp. 125-127); Ministério das Relações Exteriores (2017); Garcia (2005, p. 206, 211, 219, 

226, 231, 242, 276); Patti (2014, p. 224-262) 

 

Em setembro de 1962, o Brasil propôs a criação de uma ZLAN na América Latina28, 

na XVII AGNU, juntando-se à resolução africana em favor de uma ZLAN naquele continente, 

por meio do chanceler Afonso Arinos de Melo Franco e foi acompanhado por Bolívia, Chile e 

Equador em projeto de resolução apresentado em 8 de novembro (REDICK, 1981, p. 110; 

BURNS; COYLE, 2015, p. 119; DUARTE, 2017, p. 11; WROBEL, 2017, p. 213, 217, 220). 

A crise dos mísseis, algumas semanas após o discurso de Afonso Arinos, trouxe maior 

evidência à proposta no contexto da Guerra Fria (WROBEL, 2017, p. 214).  

Na XVIII AGNU, onze países da América Latina reapresentaram a proposta de uma 

ZLAN sob liderança da delegação brasileira (WROBEL, 2017, p. 223). Em 27 de novembro 

de 1963, foi adotada a resolução 1911, e as reuniões preliminares foram previstas para 

começar na Cidade do México. Após anos de negociação, foi criado o Tratado de Tlatelolco, 

em fevereiro de 1967, o qual proibia seus signatários de desenvolver, testar ou importar armas 

nucleares. Os Estados partes do Tratado de Tlatelolco criaram em 1969 o Opanal, cuja sede é 

na cidade do México, capital do Estado depositário do tratado. Trata-se de um organismo 

regional responsável pela celebração de reuniões periódicas e extraordinárias entre os 

Estados-membros do tratado para assegurar seu cumprimento (OPANAL, 2016). Esse é o 

único organismo regional especializado na matéria do desarmamento nuclear e a não 

proliferação de armas nucleares.  

O NSG29 foi criado em 1974 para que os países detentores de tecnologia nuclear 

coordenassem atividades de controle de exportação de material, equipamento e tecnologia 

nuclear para fins pacíficos (DUARTE, 2014, p. 56). Sua criação foi logo após o teste nuclear 

                                                 
28 Vale ressaltar, por sua vez, que foi a Costa Rica o primeiro país a fazer referência a uma ZLAN na América 

Latina, em 1958, em um draft de resolução da OEA (REDICK, 1981, p. 110). 
29 Também conhecido como “Clube de Londres”. 



64 

 

 

da Índia, que demonstrou que a transferência de tecnologia nuclear para fins pacíficos havia 

sido desviada para outra finalidade (NUCLEAR SUPPLIERS GROUP, 2016). Esse grupo de 

países estabelece procedimentos para a exportação de itens aplicáveis à tecnologia nuclear 

(CIRINCIONE; RAJKUMAR; WOLFSTHAL, 200230 apud SILVA, 2010, p. 88). Essa lista 

de itens chama-se “Trigger List” e o que nela está contida só pode ser exportado se o 

importador tiver acordos de salvaguarda vigente com a AIEA. Em 1992, após revelações de 

desenvolvimento ilegal de ADMs, os princípios (Guidelines) para transferência nuclear foram 

emendadas para incluir a entrada em vigor de um Acordo de Salvaguardas Abrangentes como 

condição para suprimento nuclear (ASADA, 2009, p. 76).  

O MTCR é um entendimento político informal que objetiva dificultar a proliferação 

de vetores de lançamento de ADMs (MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME, 

2019). Criado em 1987, funciona por meio de controles de exportação de bens e tecnologias 

de aplicação de mísseis com capacidade para transportar cargas superiores a 500 kg a 

distâncias de mais que 300 km (MOREIRA, 2013, p. 94). Em 2002, o Código de Conduta de 

Haia suplementa o MTCR, tratando de não proliferação de sistemas de transporte não 

tripulados.  

O Tratado sobre a Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em 

inglês) é um importante instrumento nos esforços para o desarmamento nuclear, considerando 

a necessidade de testar uma nova arma nuclear antes de engajá-la ou de comissioná-la para 

uso, de modo a garantir confiabilidade das armas (SILVA, 2010, p. 90).  O texto do tratado 

foi aberto a assinaturas em 24 de setembro de 1996. O tratado prevê um complexo sistema de 

monitoramento para verificação de seu cumprimento; o sistema de monitoramento 

internacional consistirá com 337 unidades mundo afora para monitorar o planeta em busca de 

sinais de explosões nucleares (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY, 1996; 

CTBTO, 2017). O CTBT não entrou ainda em vigor porque para isso é preciso que 44 

Estados que possuíam instalações nucleares em 1996 ratifiquem o tratado, conforme artigo 

XIV do documento (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY; CTBTO, 

2017). Apenas 180 dias após a ratificação, o CTBT entrará em vigor. O Brasil assinou o 

CTBT em 26 de setembro de 1996 e o ratificou em 24 de julho de 1998 (UNITED NATIONS, 

OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS apud SILVA, 2010, p. 89). O tratado já foi 

ratificado por 35 países, faltando ainda China, Coreia do Norte, Egito, EUA, Índia, Indonésia, 

Irã, Israel e Paquistão assinarem para que entre em vigor.  

                                                 
30 CIRINCIONE, Joseph; RAJKUMAR, Miriam; WOLFSTHAL, Jon B. Deadly Arsenals: nuclear, biological 

and chemical threats. 2 ed. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2005, 490 p. 
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2.1.1.3- O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e o Brasil 

 

O TNP foi concebido na década de 1960 como um instrumento de redução da 

possibilidade de proliferação nuclear. Era do interesse das duas superpotências à época 

manterem-se como exclusivas detentoras de armas nucleares como parte do esforço de evitar 

o risco de uma guerra nuclear acidental e a desestabilização do delicado equilíbrio entre elas, 

o que seria um risco ainda maior se houvesse a proliferação de armas atômicas para regiões 

mais voláteis, no terceiro mundo (NYE, 1981, p. 18; KEYLOR, 2011, p. 326-327; 

KENNEDY, 1989, p. 505; HOBSBAWN, 1994, p. 233; 240; BOURANTONIS, 1993, p. 691-

692; BRANDS, 2007, p. 389, 391; GAVIN, 2004, p. 106). Ambas compreendiam o risco de 

proliferação como um fator de instabilidade ao SI bipolar. Lampreia (2008, p. 37) define em 

depoimento: “O próprio TNP era uma joint venture entre os Estados Unidos e a União 

Soviética. O interesse deles era evitar que os demais adquirissem bombas e manter o 

monopólio deles”. 

O ENDC, criado em 1961, foi o âmbito no qual o texto do TNP foi negociado entre 

1965 e 1968. O ENDC era constituído por representes de cinco Estados do bloco ocidental 

(Canadá, França31, Reino Unido, Itália e EUA), cinco Estados do bloco soviético (Bulgária, 

Tchecoslováquia, Polônia, Romênia e URSS) e oito Estados “neutralistas” ou “mediadores” 

(designação proposta pelo Brasil), conhecidos como o “Grupo dos Oito”, (Birmânia, Brasil, 

Egito, Etiópia, Índia, México, Nigéria e Suécia), tendo como copresidentes os representantes 

dos EUA e da URSS (BURNS, 1969, p. 789; BOURANTONIS, 1993, p. 689; BRANDS, 

2007, p. 391; SILVA, 2010, p. 82-83). 

No final de 1966, diplomatas dos EUA e da URSS chegaram a um acordo informal 

que seria a base para o TNP, resolvendo o conflito entre não proliferação e os planos da Otan 

de compartilhamento nuclear (BURNS, 1969, p. 794-795; BRANDS, 2007, p. 389-390). 

Apesar de muitos impasses entre os EUA e a URSS, entre 1962 e 1968, o teste nuclear da 

China, em 1964, gerou uma sensação mútua de urgência que facilitou a construção de uma 

perspectiva comum de lógica de não proliferação entre as autoridades das duas superpotências 

(BRANDS, 2007, p. 441; GAVIN, 2004, p. 103-107). As superpotências, apesar de sucessivas 

consultas à SGNU e à AGNU, recusaram-se a manter informadas a ONU e o ENDC sobre 

suas discussões bilaterais (BOURANTONIS, 1993, p. 692). O texto enviado à AGNU em 

                                                 
31 O representante da França se retirou durante as discussões, assim o texto do TNP foi discutido somente entre 

os demais 17 constituintes (SILVA, 2010, p. 83). 
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março de 1967 de acordo com as duas superpotências não satisfez plenamente os membros do 

ENDC, que discutiam o texto desde 1966, em particular preocupações trazidas pelos membros 

do “Grupo dos Oito” (DUARTE, 2014, p. 49; 2017, p. 11-12; WROBEL, 2017, p. 239-240). 

Além da desconsideração das decisões do ENDC, Wrobel (2017, p. 240-242) indica que a 

decisão, no governo de Arthur da Costa e Silva, de iniciar um programa nuclear pacífico teria 

levado a mudança na posição externa do Brasil, incluindo mudança de pessoal que estava nas 

negociações do TNP e de Tlatelolco. O projeto do tratado foi debatido ainda na I Comissão, 

sofrendo algumas alterações e foi à votação na XXII AGNU, onde foi recomendado com 95 

votos favoráveis, quatro contrários e 21 abstenções, incluindo a do Brasil. Foi a resolução 

2373, de 21 de maio de 1968. Apenas em 1970 o tratado consegue o número mínimo de 

ratificações (40) para entrar em vigor.  

O texto do TNP possui preâmbulo e 11 artigos. O preâmbulo menciona os perigos da 

proliferação nuclear, a necessidade de apoio ao sistema de salvaguardas da AIEA, os 

benefícios da exploração da energia atômica e a intenção de conseguir em breve prazo o fim 

da corrida armamentista nuclear e de dar passos eficazes para o desarmamento nuclear 

(DUARTE, 2014, p. 50).  Brevemente, resumem-se os artigos do TNP:  

a) o artigo I proíbe que os “Estados nucleares” forneçam armas ou explosivos 

nucleares para os “Estados não nucleares”;  

 

b) o artigo II proíbe os “Estados não nucleares” de receber ou fabricar armas ou 

explosivos nucleares;  

 

c) o artigo III trata do sistema de verificação do cumprimento das obrigações dos 

países não possuidores de armas nucleares por parte da AIEA;  

 

d) o artigo IV reconhece o direito “inalienável” de todos os Estados partes do tratado 

ao desenvolvimento e uso da energia nuclear para fins pacíficos;  

 

e) o artigo V trata da realização de serviços explosivos para finalidades civis, que 

constituía na época um dos grandes temas de interesse dos países não nucleares32 

(DUARTE, 2014, p. 50);  

 

f) o artigo VI, “de redação tortuosa e sujeita a interpretações” (DUARTE, 2014, p. 

50) afirma que todos os Estados partes do tratado se obrigam a buscar, “de boa-fé” e 

“em breve prazo”, negociações na direção do desarmamento nuclear (incluindo 

desarmamento geral e completo);  

 

g) o artigo VII reconhece o direito das partes de concluir acordos regionais no campo 

do desarmamento nuclear;  

 

                                                 
32 Essa foi a falsa alegação da Índia no teste nuclear subterrâneo em Pokharan,no deserto do Rajastão, em 18 de 

maio de 1974 (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2016) 
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h) o artigo VIII aborda emendas ao tratado e a realização de conferências 

quinquenais para exame da implementação do TNP;  

 

i) o artigo IX dispõe acerca de formalidades de ratificação e entrada em vigor do 

tratado e especifica a definição de “Estados nucleares” para fins do tratado como 

aqueles que realizaram detonações até a data limite de 1º de janeiro de 1967, 

correspondendo aos Estados membros permanentes do CSNU, como pode ser 

verificado no quadro 2.3;  

 

j) o artigo X trata dos dispositivos de denúncia do tratado e estabelece a realização de 

uma conferência 25 anos após a entrada em vigor do tratado para decidir se o TNP 

seria prorrogado por períodos suplementares ou se permaneceria indefinidamente em 

vigor33;   

 

k) o artigo XI trata dos depositários do tratado (EUA, Reino Unido e URSS) e 

distribuição de cópias. 

 

Quadro 2.3- Lista de países e primeiros testes nucleares 

País Data do Primeiro Teste Nuclear 

EUA 1945 

URSS 1949 

Reino Unido 1952 

França 1960 

China 1964 

Índia 197434 

África do Sul 197935 

Israel 197936 

Paquistão 1998 

Coreia do Norte 2006 

Fonte: Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (2016) 

De acordo com o Tratado, Índia, Paquistão e Coreia do Norte não estariam 

autorizados a ter armas nucleares e teriam de renunciar a essas armas, para assinarem o TNP 

no formato que ele possui até a atualidade. 

                                                 
33 Em 1995, a opta-se pela segunda alternativa. 
34 Data da declarada “explosão nuclear pacífica”. A primeira explosão de uma bomba nuclear indiana foi em 

1998.  
35 Uma explosão nuclear teste é realizada no sul do Oceano Índico próximo do Cabo da Boa Esperança. 

Acredita-se que o teste tenha sido conduzido pela África do Sul com a assistência de Israel (ICANW, 2016).  
36 Não há informações conclusivas sobre testes nucleares israelenses. O caso mais documentado é o incidente da 

Vela, de 1979, no qual África do Sul e Israel teriam realizado um teste nuclear conjunto nas Ilhas do Príncipe 

Eduardo, no Oceano Índico. 
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O Brasil e outros países não possuidores de armas nucleares foram contrários ao que 

consideravam ser uma distinção discriminatória do TNP, prova disso é que apenas 35,4% 

(SILVA, 2010, p. 86) dos Estados-membros da ONU faziam parte do tratado quando entrou 

em vigor, em 5 de março de 1970. No caso brasileiro, além da desigualdade do Tratado, 

considerou-se o TNP demasiadamente restritivo aos países não nucleares em termos de 

desenvolvimento tecnológico (PECEQUILO, 2012, p. 35). Posteriormente, contudo, muitos 

países “não nucleares” aderiram ao TNP. A razão disso, aponta Silva (2010, p. 83), é a 

“barganha básica” do TNP: os “Estados nucleares” se comprometem a facilitar a 

disseminação da tecnologia nuclear para fins pacíficos, inclusive para aproveitar 

comercialmente esse mercado cujo potencial era limitado pelo risco de proliferação 

(BAGHDADI, 2009, p. 37), desde que os “Estados não nucleares” abdiquem do 

desenvolvimento e da aquisição de armas nucleares; além disso os primeiros ainda se 

engajariam em negociações visando ao desarmamento pleno. Essa “barganha” fundamenta-se 

nos “três pilares do TNP” (SILVA, 2010, p. 83-84): artigos II, IV e VI. Esses elementos 

conferem “credibilidade” e “legitimidade” ao Tratado e, simetricamente, o não cumprimento 

de um desses artigos provoca descrédito e deslegitima o TNP (SILVA, 2010, p. 83-84).  

Diferentemente das emendas propostas para o Tratado de Tlatelolco, como estão 

descritas na seção 2.1.1.4, as emendas que o Brasil propôs ao TNP não foram aceitas; desse 

modo o país não aceitou assinar o documento (CERVO, 1998, p. 74). Os EUA e a URSS 

defendiam que Estados nucleares não deveriam realizar explosões nucleares pacíficas 

(COUTTO, 2014, p. 306). 

Nesse sentido, o embaixador João Augusto de Araújo Castro elabora a tese do 

“congelamento do poder mundial”, publicada em 1971 na Revista de Informação Legislativa 

(p. 37-52): 

 

Em várias oportunidades, no cenário das Nações Unidas, perante a Assembleia 

Geral e perante o Conselho Econômico e Social, o Brasil tem procurado 

caracterizar o que agora se delineia claramente como firme e indisfarçada 

tendência no sentido do ‘Congelamento do Poder Mundial’. E quando falamos de 

Poder, não falamos apenas de Poder Militar, mas também de Poder Político, Poder 

Econômico, Poder Científico e Tecnológico. O Tratado de Não Proliferação, ponto 

mais alto da détente entre a URSS e os Estados Unidos, é o instrumento central 

dessa política de congelamento do Poder Mundial [...] As superpotências realizam 

um esforço conjugado no sentido de uma estabilização e congelamento do Poder 

Mundial, em função de duas datas históricas: 24 de outubro de 1945, data de 

entrada em vigor da Carta das Nações Unidas, e 1º de janeiro de 1967, data-limite 

para que os países se habilitassem como Potências Militarmente Nucleares, nos 

termos do Tratado de Não Proliferação. O Tratado, que se interpreta como um 

complemento da Carta no processo de congelamento do Poder Mundial, viola, 

entretanto, vários de seus Propósitos e Princípios, na medida em que estabelece 
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distintas categorias de nações: uma categoria de países fortes e, portanto, adultos e 

responsáveis, e uma categoria de países fracos e, portanto, não-adultos e não 

responsáveis. [...] [O tratado] Institucionaliza a desigualdade entre nações e parece 

aceitar a premissa de que os países fortes se tornarão cada vez mais fortes e de que 

os países fracos se tornarão cada vez mais fracos. (CASTRO, 1971, p. 40-41) 

 

A tese do embaixador Araújo Castro foi, conforme Paulo Roberto Almeida (1998, p. 

47), “um dos textos ‘fundadores’”, em termos conceituais, da política externa da segunda fase 

do regime militar. Ele é fundamental para a compreensão da postura “soberanista” do Brasil.  

De acordo com Lampreia (2008, p. 35), o embaixador Azeredo da Silveira, com 

quem Lampreia trabalhou na área de desarmamento, via o TNP como uma “camisa-de-força 

política” no Brasil, isto é, não era um instrumento para evitar que o Brasil tivesse a bomba 

nuclear; mas um instrumento de coerção de um grande país como Brasil em uma “moldura 

pequena”. Silveira resistia, desse modo, fortemente à assinatura do Brasil do TNP. 

O Brasil assinou o TNP em 1997 e ratificou-o em 1998, com a ressalva de que a 

adesão estava vinculada ao fato de que medidas efetivas seriam tomadas para o atendimento 

do predisposto no artigo VI do tratado. Isso está em conformidade com uma postura 

historicamente defendida pelo Brasil ao longo da existência do TNP. Essa posição brasileira 

pode ser constatada seja no discurso dos “Três Ds” do chanceler Araújo Castro, proferido na 

abertura da XIII AGNU, em 19 de setembro de 1963 (antes mesmo do TNP).  

A V Conferência de Exame do TNP e a Conferência sobre a extensão de vigência do 

tratado ocorreram concomitantemente em Nova Iorque, em maio de 1995, conforme previa o 

artigo X do TNP. Os países nucleares e seus aliados favoreciam a prorrogação indefinida, 

enquanto alguns países não-nucleares defendiam a prorrogação por mais 25 anos, para que 

assim houvesse razões pelas quais pressionar por implementação de medidas de 

desarmamento, em conformidade com o artigo VI (DUARTE, 2014, p. 53). Por fim, o TNP 

foi prorrogado indefinidamente.  

 Suspeitas de que o Iraque e a Coreia do Norte tinham programas nucleares 

secretos para construção de ADMs, no início da década de 1990, levaram à negociação de um 

Protocolo Adicional ao TNP, que começou em 1993 com o Programa 93 + 2, e foi adotado 

em 1997 pela Junta de Governadores da AIEA (BRAUN; CHYBA, 2004, p. 29; ASADA, 

2009, p. 76-77; DUARTE, 2014, p. 55). O Protocolo Adicional, de adesão voluntária, 

adiciona instrumentos mais rigorosos de fiscalização e controle por parte da AIEA aos 

acordos de salvaguarda já existentes. Ele tem a finalidade de “possibilitar inspeções mais 

completas e intrusivas do que as contempladas nos acordos de salvaguardas previstos no 

artigo III do TNP” (DUARTE, 2014, p. 56). Por meio do Protocolo Adicional, a AIEA pode 



70 

 

 

realizar inspeções em qualquer instalação do país signatário, sem autorização específica e 

independentemente do tipo de finalidade da instalação nuclear a ser visitada, incluindo 

instalações militares (ASADA, 2009, p. 71). 

 

2.1.1.4- O Tratado de Tlatelolco e o Brasil 

 

As negociações do TNP e do Tratado de Tlatelolco37 ocorreram quase 

simultaneamente em 1967. Nos textos de ambos, o Brasil teve “grande empenho” para inserir 

suas ideias: eliminar as limitações de acesso à tecnologia nuclear; criar uma zona livre de 

armas atômicas na América Latina; obter o quanto possível a redução das experiências e um 

progressivo desarmamento nuclear mundial (CERVO, 1998, p. 74). Favorecendo Brasil e 

Argentina, o artigo 18 do Tratado de Tlatelolco, que permite explosões nucleares pacíficas38, 

por insistência brasileira (REDICK, 1981, p. 133; HERZ; DAWOOD, 2013, p. 501-502; 

WROBEL, 2017, p. 233, 236), e o artigo 28 do mesmo tratado, que exige que potências 

nucleares ofereçam garantias de não agressão e que potências extracontinentais que possuem 

territórios na América Latina não depositem armas na região, são concessões essenciais para 

que os dois concordassem com os termos do Tratado (BRASIL, 1994a). O artigo 18 gerou 

muita resistência dos EUA, do Reino Unido e da URSS, ao assinarem o Protocolo Adicional 

II do Tratado (WROBEL, 2017, p. 236). Mesmo assim, as cinco potências nucleares 

admitidas pelo TNP assinaram os Protocolos Adicionais I e II do Tratado de Tlatelolco, mas 

com algumas ressalvas, especialmente o artigo 18 (WROBEL, 2017, p. 251-254). 

O Protocolo Adicional I aplica-se aos Estados que não compõem a América Latina, 

mas possuem territórios de jure ou de facto na região, os quais devem comprometer-se a não 

depositar ou testar armas nucleares na região. O Protocolo Adicional II aplica-se aos Estados 

possuidores de armas nucleares, que devem comprometer-se a não usar armas nucleares 

contra os Estados membros do Tratado. No quadro 2.4, pode-se verificar quando os países 

elegíveis aderiram aos Protocolos Adicionais I e II do Tratado. Nota-se que a França só 

                                                 
37 Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América Latina e Caribe, mais conhecido como Tratado de 

Tlatelolco, nome de um distrito da Cidade do México, onde tomou lugar a comissão preparatória para a 

elaboração do texto do tratado com a participação de 21 Estados latino-americanos (Dawood e Herz, 2013, p. 

501). Atualmente, o Tratado conta com 33 signatários, incluindo: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, 

Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago, 

Uruguai e Venezuela. 
38 Na época, acreditava-se que explosões nucleares poderiam ser usadas para a exploração de recursos naturais, 

como era estudado pelos EUA no Projeto Gnome (WROBEL, 2017, p. 234). 
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ratificou o Protocolo I em 1992, o que permitia que o Tratado não entrasse em vigor em 

alguns países, como o Brasil, até então. 

Quadro 2.4 – Adesão aos Protocolos Adicionais do Tratado de Tlatelolco 

 Protocolo Adicional I Protocolo Adicional II 

País Assinatura Ratificação Assinatura Ratificação 

Reino Unido 20 dez 1967 11 dez 1969 20 dez 1967 11 dez 1969 

Países Baixos 15 mar 1968 26 jul 1971 - - 

Estados Unidos 26 mai 1968 23 nov 1981 01 abr 1968 12 mai 1971 

França 02 mar 1979 24 ago 1992 18 jul 1973 22 mar 1974 

China - - 21 ago 1973 02 jun 1974 

União Soviética - - 18 mai 1978 08 jan 1979 

Elaboração própria. Fonte: Opanal (2019). 

 

Houve uma disputa, nas negociações do Tratado de Tlatelolco, acerca de seu 

mecanismo de entrada em vigor. O México defendia que o Tratado se aplicaria para qualquer 

país que depositasse seu instrumento de ratificação, sendo a Opanal estabelecida 

automaticamente para garantir o cumprimento do Tratado (WROBEL, 2017, p. 237). Por sua 

vez, o Brasil defendia que o Tratado deveria entrar em vigor apenas quando estas condições 

fossem cumpridas: todos os membros da Copredal, bem como aqueles incluídos nos 

Protocolos Adicionais I e II, tivessem assinado e ratificado o Tratado; a assinatura de um 

sistema de salvaguardas com a AIEA (WROBEL, 2017, p. 237). A solução para esse impasse 

foi criar um artigo (artigo 28) por meio do qual as condições brasileiras fossem contempladas, 

mas com um parágrafo permitindo os signatários a prescindir dessas condições (BRASIL, 

1994a; WROBEL, 2017, p. 237-238). 

De acordo com Matias Spektor (2016, p. 638), o governo brasileiro, na época, estava 

menos preocupado com a desigualdade entre Estados nucleares e Estados não nucleares no 

RINPN que se estava constituindo do que com o hiato tecnológico entre os países avançados e 

os países em desenvolvimento, os quais teriam dificuldades em desenvolver autonomamente 

tecnologias nucleares. O Brasil mantinha a posição de realizar explosões nucleares pacíficas, 

mas não manifestou interesse em construir artefatos nucleares de função dissuasória 

(SPEKTOR, 2016, p. 638-369) 

A partir de 1967, a política externa brasileira é reorientada rumo ao 

desenvolvimentismo, após o interregno “filoamericano” do governo Castelo Branco 

(CERVO, 1998, p. 72). A promoção da nuclearização pacífica do país fazia parte desse 
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projeto. Assim, em 1967, durante a negociação dos tratados, era prioridade eliminar as 

limitações ao acesso à tecnologia nuclear. Conforme discurso do chanceler Magalhães Pinto a 

cientistas brasileiros, em 1967, em que estabelece a importância de resistir “a todas as 

tentativas de institucionalização, sob formas jurídicas, em tratados internacionais, dessa nossa 

presente menoridade econômica e tecnológica” (CERVO, 1998, p. 72-73). 

   

2.1.2- Relações Brasil-Argentina: da rivalidade à integração 

 

É fundamental, para a compreensão do processo de aproximação do Brasil ao 

RINPN, entender o processo de construção de confiança entre Brasil e Argentina. A 

rivalidade histórica entre Brasil e Argentina pela liderança regional é desconstruída a partir da 

solução das tensões acerca da construção das usinas hidrelétricas de Itaipu e Corpus Christi39, 

que desencadeia uma relação de construção mútua de confiança que passa por importantes 

acordos de cooperação e de controle na área nuclear.  

Brasil e Argentina são os países mais avançados da América Latina na área nuclear, 

com pesquisas na área que se originam na década de 1950 (PLUM; RESENDE, 2016, p. 576; 

SANTOS, 2016, p. 125). Ambos pertencem a um distinto grupo de 13 países40 que possuem 

tecnologia e capacidade de enriquecimento de urânio (PLUM; RESENDE; 2016, p. 576). Em 

1968, durante a visita do ministro de exterior argentino Nicanor Costa Méndez ao Brasil, os 

dois países assinaram, pela primeira vez, uma declaração conjunta na área nuclear, na qual 

tratavam do regime de não proliferação e do uso pacífico da tecnologia nuclear (PLUM; 

RESENDE, 2016, p. 576). O Brasil e a Argentina, ao constituírem seu próprio sistema de 

contabilidade e controle de material atômico, são como sócios no RINPN. Por isso, é 

importante estudar como essa aproximação ocorreu. Alessandro Candeas (2005) elabora uma 

análise das relações entre Brasil e Argentina que é útil para a compreensão do processo de 

aproximação na década de 1980, na área nuclear. Candeas (2005, p. 2) divide a história dos 

laços bilaterais entre os dois países em cinco fases como pode ser observado na segunda 

coluna do quadro 2.5. 

Quadro 2.5 – Histórico das Relações entre Brasil e Argentina 

                                                 
39 O projeto da usina hidrelétrica de Corpus Christi nunca chegou a ser construído. 
40 Os 13 países são: Argentina, Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Irã, Japão, Países Baixos, Paquistão, 

Rússia, Reino Unido e EUA (PLUM; RESENDE, 2016, p. 588). África do Sul não possui, atualmente, a 

capacidade de enriquecer urânio; por sua vez, acredita-se que a Coreia do Norte tenha essa capacidade, embora 

não haja certeza (PLUM; RESENDE, 2016, p. 588).  
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Extraído de Candeas (2005, p. 2) 

  

Para este trabalho interessam particularmente os períodos de “instabilidade 

conjuntural com predomínio da rivalidade” (1962-1979), “construção da estabilidade 

estrutural pela cooperação” (1979-1988) e “construção da estabilidade estrutural pela 

integração” (desde 1988). Não cabe uma explicação de todo o primeiro período, mas uma 

compreensão das relações entre os dois países a partir do governo Geisel. 
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A aproximação bilateral, que começou ainda nos últimos governos militares, 

aprofundou-se na redemocratização, tendo alcançando o ponto mais importante e simbólico 

em 1991, no Acordo de Guadalajara, com a criação da ABACC, na segunda presidência após 

a redemocratização, nos governos Collor e Menem. A aproximação entre Brasil e Argentina 

no campo nuclear deve ser vista num contexto de relações bilaterais orientadas pela vontade 

política, privilegiando a cooperação como forma de solução de divergências e, ao mesmo 

tempo, de fortalecimento da posição de ambos no cenário internacional (MOURA, 2001, p. 

71). O fim das tensões e o estabelecimento de uma política de cooperação foi possível pois 

ambos tinham visões muito parecidas sobre o RINPN, de modo que “o apoio mútuo em 

fóruns internacionais era a regra, não a exceção” (CARASALES, 1999, p. 60; DAWOOD; 

HERZ, 2013, p. 507, tradução nossa) 

A distensão é marcada pela assinatura do Acordo Tripartite Itaipu-Corpus de 19 de 

outubro de 1979 entre Argentina, Brasil e Paraguai que pôs fim à crise das hidrelétricas41, a 

partir de esforço diplomático da administração de João Batista Figueiredo, representando o 

mais importante evento de aproximação entre Brasil e Argentina desde o Acordo de 

Uruguaiana, de 1961 (FAJARDO, 2004, p. 125; WINAND, 2016, p. 128-129; BRICEÑO-

RUIZ; PUNTIGLIANO, 2017, p. 114). Segundo Candeas (2005, p. 23; 2017, p. 226-238), em 

1979, a relação Brasil-Argentina dá um “salto qualitativo”, elevando de modo “irreversível” o 

patamar de relações bilaterais, inaugurando-se o momento de “Construção da Estabilidade 

Estrutural pela Cooperação”.  

Carmem Moura (2001, p. 71-72) periodiza o processo de aproximação entre Brasil e 

Argentina no campo nuclear em três fases. A primeira fase (1980-1984) marca o início da 

cooperação bilateral na área nuclear, com objetivo de unir esforços para enfrentar obstáculos 

ao acesso de bens e tecnologia nuclear; havendo, ainda, intercâmbio técnico e projetos 

conjuntos de cooperação, assim como certo grau de conhecimento recíproco dos respectivos 

programas nucleares. A segunda fase (1985-1989) é caracterizada pela cooperação sob 

regimes democráticos em ambos países. Por meio de visitas presidenciais e técnicas às 

instalações nucleares mais sensíveis, de declarações conjuntas sobre política nuclear e do 

lançamento de mecanismos de consulta, promove-se confiança e transparência mútuas. A 

terceira fase (1990-2000) é a de aprofundamento do processo de construção de confiança e de 

transparência: uma política nuclear comum é definida e um sistema de verificação bilateral é 

                                                 
41 Crise oriunda da incompatibilidade dos projetos hidrelétricos de Argentina e Brasil. O projeto do primeiro, 

construção da usina hidrelétrica de Corpus, ficaria comprometido com a execução de obras do projeto do 

segundo, usina hidrelétrica de Itaipu, ambas no Rio Paraná 
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criado com posterior inserção ao sistema internacional de salvaguardas. Esta fase também é 

marcada pela adesão aos principais instrumentos de não proliferação, e ainda “registra-se 

franca desobstrução à importação, pelos dois países, de bens, serviços e tecnologia no campo 

nuclear”, mas que não é irrestrita (MOURA, 2001, p. 72). 

O processo de aproximação na área nuclear começou com intensidade quando Brasil 

e Argentina assinaram em 17 de maio de 1980, por intermédio dos presidentes João Batista 

Figueiredo e Jorge Rafael Videla, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e a 

Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, em ocasião de visita de Figueiredo a 

Buenos Aires42 (GARCIA, 2005, p. 220). Após a assinatura desse acordo, outros dez acordos 

de cooperação na área nuclear foram assinados entre Brasil e Argentina, os quais tinham seis 

elementos em comum (KUTCHESFAHANI, 2010, p. 113):  

1) reafirmação do caráter exclusivamente pacífico de seus programas nucleares; 

2) fortalecimento da confiança mútua (por meio de projetos conjuntos, intercâmbio 

de informações e visitas recíprocas a instalações nucleares); 

3) avanço do uso pacífico da energia nuclear para o benefício da população de ambos 

países; 

4) consideração do potencial para expansão da cooperação na área nuclear com 

outros países da América Latina; 

5) coordenação da política externa na área nuclear; 

6) promoção da paz e da segurança na região. 

 

2.1.2.1- As Relações entre o Brasil e a Argentina no Governo Geisel 

  

Após a ascensão dos respectivos regimes militares no Brasil e na Argentina, em 1964 

e em 1966, o dilema de segurança subjacente foi agravado pelas diferenças em projetos 

hidrográficos, seguido de maior proeminência em investimento em tecnologia de defesa e 

uma disposição mais expressiva de tropas na fronteira comum entre Brasil e Argentina 

(PLUM; RESENDE, 2016, p. 576). 

O quinquênio do presidente Ernesto Geisel durou de 1974 a 1979, tendo como 

chanceler o embaixador Azeredo da Silveira, que implementou a política externa conhecida 

como “Pragmatismo Ecumênico e Responsável”. Essa política exterior, que resgatou o 

                                                 
42 Uma visita de um presidente brasileiro a Buenos Aires não ocorria desde 1935, quando Getúlio Vargas visitou 

a Argentina. 
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globalismo da Política Externa Independente43, caracterizou-se por diversificação de parcerias 

comerciais, luta contra o subdesenvolvimento, cooperação com países latino-americanos e 

relações com algumas divergências significativas em relação aos EUA, resguardando o 

interesse nacional e a autonomia, a fim de colocar as relações exteriores a serviço do 

desenvolvimento nacional (DORATIOTO; VIDIGAL, 2014, p. 96-97; SPEKTOR, 2012a, p. 

129; PINHEIRO, 2004, p. 43-48; CERVO; BUENO, 2012, p. 448; JESUS, 2012, p. 365; 

FERNANDES, 2015, p. 272; HIRST, 2006, p. 97). Um exemplo dessa autonomia em relação 

à agenda das grandes potências é a resistência em assinar o TNP.   

Durante o governo Geisel, as relações entre Brasil e Argentina atingiram o momento 

mais crítico da ruptura da “cordialidade oficial” que havia entre os dois (SPEKTOR, 2002a, p. 

118; 2002b; SARAIVA, 2012, p. 49-50; KASSENOVA, 2016, p. 597-598; PLUM; 

RESENDE, 2016, p. 577-578).  A “cordialidade oficial” seria o padrão de relações brasileiro-

argentinas entre o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, até meados da década de 1960, que 

tinha como objetivo evitar conflitos (SPEKTOR, 2002b, p. 11-12). Suas principais 

orientações podem ser resumidas pelos seguintes pontos (SPEKTOR, 2002b, p. 12): 

a) uma postura tolerante em relação ao elevado perfil da diplomacia argentina em 

assuntos regionais, hemisféricos e globais; 

 

b) a sistemática busca de faixas de cooperação com aquele país no intuito de diluir 

potenciais desentendimentos; 

 

c) a inclusão da Argentina nas iniciativas internacionais do Brasil; 

 

d) a promoção de bons ofícios entre Buenos Aires e Washington sempre que o 

sensível relacionamento entre as duas capitais apontasse para o confronto. 

 

Havia, no governo Geisel, a compreensão de que devido à crise econômica e social 

que vivia a Argentina, ela não possuía capacidades objetivas de operacionalizar ações 

concretas contra os interesses brasileiros; desse modo a “a diplomacia brasileira condicionou 

todos os eventos da agenda bilateral à resolução do contencioso de Itaipu” (SANTOS, 2016, 

p. 126-127). 

A deterioração das relações entre Brasil e Argentina começou em 1966, com a 

assinatura da Ata de Iguaçu (Ata das Cataratas) com o Paraguai, frustrando a Argentina 

(SPEKTOR, 2002, p. 125; SARAIVA, 2012, p. 49). A Argentina defendia o princípio de 

“consulta prévia” do país à jusante sobre quaisquer intervenções na Bacia do Prata à 

montante. 

                                                 
43 Política Externa inaugurada por Jânio Quadros e Afonso Arinos em 1961 e que durou até o fim do governo de 

João Goulart. 
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Em 1969, quando foi firmado o Tratado da Bacia do Prata44, foram discutidas outras 

diferenças entre a Argentina e o Brasil acerca do aproveitamento do potencial energético na 

região do Prata. De acordo com Cervo e Bueno (2012, p. 447), a perspectiva geopolítica de 

Golbery do Couto e Silva gerava receio nos argentinos acerca dos projetos brasileiros de 

integração nessa região, principalmente a hidrelétrica de Itaipu45. Além disso, o contraste 

entre o acelerado crescimento econômico do “milagre brasileiro”46 e a instabilidade 

econômica e política da Argentina teria acentuado os sentimentos de rivalidade e de 

desconfiança (CANDEAS, 2005, p. 22). Era justamente o crescimento acelerado do país que 

demandava mais energia, aumentando o interesse pela exploração do potencial hidrelétrico de 

Itaipu. Além disso, a crise do petróleo de 1979 aumentou o gasto do país com importação de 

petróleo e derivados, o que, por sua vez, aumentou a preocupação do governo em investir em 

fontes hidrelétricas e nucleares de energia (REDICK, 1981, p. 123; ALMEIDA SILVA; 

MOURA, 2016, p. 621). 

Durante a Conferência da Bacia do Prata, que foi realizada em Assunção, em junho 

de 1971, o chanceler argentino Luís Maria de Pablo Pardo expôs a tese da “consulta prévia” 

(MELO, 2009, p. 9). De acordo com Mario Gibson Barboza (199247, p. 110 apud MELO, 

2009, p. 10), Pardo apresentou um projeto de resolução no qual deixava claro os seguintes 

pontos fundamentais que deveriam guiar os estudos de aproveitamento dos recursos hídricos 

da bacia: 

1) nos rios internacionais contíguos, sendo soberania compartida, qualquer 

aproveitamento de suas águas deverá ser precedido de acordo bilateral entre 

ribeirinhos; 

 

2) nos rios internacionais de curso sucessivo, não sendo a soberania compartida, cada 

Estado pode aproveitar as águas na medida de suas necessidades, sempre que não 

cause prejuízo sensível a outro Estado da Bacia. 

 

O Brasil aceitou a proposta, sendo a resolução nº 25 ou Declaração de Assunção. 

Essa seria para Barboza (1992, p. 110 apud MELO, 2009, p. 10) “[...] a mais forte e inviolável 

proteção do Brasil contra as objeções da Argentina à construção da hidrelétrica brasileiro-

paraguaia”. Essas objeções resumiam-se a três questões: 

1) o risco do rompimento da barragem; 

                                                 
44 Assinado por Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, a fim de promover o desenvolvimento da região 

da Bacia do Prata e sua integração física (CERVO; BUENO, 2012, p. 446). 
45 O Tratado de Aproveitamento Hidrelétrico do Rio Paraná entre Brasil e Paraguai foi assinado em 26 de abril 

de 1973.  
46 Período de 1969 a 1973. 
47 BARBOZA, Mario Gibson. Na diplomacia o traço todo da vida. Rio de Janeiro: Record, 1992. 
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2) o perigo da esquistossomose, por meio da infestação de caramujos pelo 

represamento de águas; 

3) o aproveitamento ótimo de Corpus, uma hidrelétrica binacional que seria 

construída entre a Argentina e o Paraguai. 

 

Em 1972, durante a XXVII AGNU, o chanceler Mario Gibson Barbosa48 encontrou-

se com o chanceler argentino Eduardo McLoughlin, em Nova Iorque e, após negociarem, 

apresentaram um projeto de resolução conjunta na AGNU (resolução 2995), que ficou 

conhecida como Acordo de Nova Iorque (BARBOZA, 1992, p. 121 apud MELO, 2009, p. 

11). Na ocasião, descartou-se o princípio da “consulta prévia”, sendo substituído pelo 

princípio da “informação prévia”, ficando Brasil livre para construir Itaipu desde que 

fornecesse os dados técnicos do projeto. 

No auge das tensões, durante o governo Geisel, em 1975, um diplomata argentino 

perguntou se o Brasil e a Argentina escolheriam crescer juntos ou se prefeririam os riscos e 

medos de crescer separadamente (PLUM; RESENDE, 2016, p. 577). No último caso, ele 

afirmou que a “Argentina não terá outra escolha, mas buscar equilibrar sua posição no 

continente por meio da capacidade militar” (OSORIO, 1975, p. 14). 

 A Argentina queria ser consultada previamente em caso de “construção de represas 

em rios internacionais de curso sucessivo”, como no caso do rio Paraná; mas o Brasil, no 

governo de Geisel, adotou a “tese da soberania nacional sobre os recursos naturais”, aplicando 

uma política de fato consumado (CANDEAS, 2005, p. 23). Em contrapartida, a Argentina 

denuncia o acordo de Nova Iorque e lança os projetos das hidrelétricas de Corpus, Yacycretá 

e Salto Grande em entendimentos diretos com Paraguai e Uruguai (CANDEAS, 2005, p. 23).  

Com a crise do petróleo, a busca por fontes de energia também motivou o 

investimento estatal na tecnologia nuclear, que se acreditava essencial para o 

desenvolvimento econômico do Brasil (HERZ et al., 2016, p. 563).  

Em 27 de junho de 1975, após tentativas frustradas brasileiras de fazer um acordo 

com os EUA, o chanceler Azeredo da Silveira firmou, em Bonn, o Acordo Nuclear entre o 

Brasil e a RFA, o qual previa a construção de oito usinas nucleares até 1990 (GARCIA, 2005, 

p. 211). O Acordo de Salvaguardas entre Brasil, RFA e AIEA padrão INFCIRC/66 foi 

assinado em 26 de fevereiro de 1976 (ALMEIDA SILVA; MOURA, 2016, p. 621; JESUS, 

2012, p. 372). O  

Brasil sofreu muitas pressões dos EUA durante o governo Geisel, especialmente 

durante a administração de Jimmy Carter (1977-1981), contrários à implementação do Acordo 

                                                 
48 Ministro das Relações Exteriores do Brasil entre 1969 e 1974. 
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entre Brasil e RFA e críticos às violações dos direitos humanos no Brasil (SARAIVA, 1977; 

KASSENOVA, 2015, p. 120; BRICEÑO-RUIZ; PUNTIGLIANO, 2017 p. 113-114). Os EUA 

propuseram ao Brasil adiar indefinidamente o enriquecimento e o reprocessamento de urânio 

em troca do fornecimento garantido de combustível nuclear (SILVEIRA, 1977; 

KASSENOVA, 2015, p. 119; 2016, p. 21). Essas pressões fortaleceram os setores 

nacionalistas da área nuclear e “abriu uma ferida profunda em termos de sensibilidade 

brasileira” em relação aos EUA (KASSENOVA, 2016, p. 22). Além das pressões dos EUA, 

de acordo com o jornal alemão Der Spiegel, na época, os soviéticos também pressionaram a 

RFA, a fim de que não houvesse transferência de tecnologia de enriquecimento e de 

reprocessamento ao Brasil (KASSENOVA, 2016, p. 20).  

Após críticas duras ao Brasil na área de Direitos Humanos, o governo Geisel decidiu 

denunciar o Acordo Militar Brasil-EUA de 1952, em 11 de março de 1977 (D’ARAÚJO, 

2019). Na ocasião, a Argentina foi solidária ao Brasil, pois não via com receio o acordo 

nuclear entre Brasil e RFA (FERNANDES, 2015, p. 295). Prevalecia a defesa do direito 

inalienável ao desenvolvimento de tecnologias nuclear em oposição a pressões de países 

desenvolvidos. Para o embaixador argentino Oscar Camilión, se o Brasil cedesse às pressões 

dos EUA, a posição argentina também se enfraqueceria (FERNANDES, 2015, p. 295). Além 

disso, de acordo com Camilión, a percepção argentina é de que o seu programa nuclear estava 

mais avançado do que o brasileiro, por isso o Brasil não representaria uma ameaça nesse setor 

(FERNADES, 2015, p. 298). 

  

 

2.1.2.2- As Relações entre o Brasil e a Argentina no Governo Figueiredo 

  

A partir de 1979, as relações brasileiro-argentinas melhoraram significativamente, 

principalmente após a assinatura do Acordo Tripartite de Cooperação Técnico-Operativa entre 

Argentina, Brasil e Paraguai, que resolveu as disputas entre os dois países acerca do 

aproveitamento do potencial energético da Bacia do Prata, ao compatibilizar os projetos de 

Itaipu e de Corpus. 

A aproximação entre Brasil e Argentina desde 1979, após a assinatura do Acordo 

Tripartite, permitiu a construção de confiança mútua e uma distensão entre os dois países, que 

haviam abandonado a “cordialidade oficial”. Para Spektor (2016, p. 644), não há evidência 

contundente de que a aproximação entre Brasil e Argentina na área nuclear seja atribuída à 

vontade de mitigar um dilema de segurança. 
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Ao longo das décadas de 1980 e de 1990, entendeu-se que, para consolidar o 

processo de maior transparência no plano nuclear e para superar os obstáculos de acesso à 

tecnologia sensível, seria necessário o aumento da confiança recíproca e da inserção desse 

processo de convergência no RINPN (MOURA, 2001, p. 88; CARASALES, 1995, p. 40-42). 

Isso ocorreu pois, apesar de a aproximação bilateral na área ser avaliada pela comunidade 

internacional de forma positiva, o Brasil e a Argentina não deixaram de ser “threshold 

States”, Estados no limiar da possibilidade de ter armas nucleares (LAFER, 2001, p. 61). 

Ambos continuavam a figurar nas listas de countries of concern dos principais fornecedores 

nucleares (MOURA, 2001, p. 88).  

Lafer (op. cit., p. 60-61) resume o processo: 

 

O multifacetado entendimento argentino-brasileiro que está na base do Mercosul 

[...] tem também um alcance no campo nuclear [...] as confidence building 

measures dos anos 80 culminaram nos anos 90 na criação de um mecanismo formal 

de inspeções mútuas, abriram as instalações nucleares dos dois países à supervisão 

internacional, e, permitiram a plena vigência do Tratado de Tlatelolco, de 1967, 

que proíbe as armas nucleares na América Latina. 

 

 

O governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), que teve 

como chanceler o embaixador Ramiro Elísio Saraiva Guerreiro, implementou a Política 

Externa Universalista, que foi caracterizada pelo aprofundamento das diretrizes da gestão 

anterior, com ênfase na atuação bilateral e multilateral, acentuando o discurso reivindicatório 

de transformações das estruturas da economia internacional (FERNANDES, 2015, p. 306). 

Em sua administração, Figueiredo aproximou o Brasil da Argentina, tendo o chanceler 

Saraiva Guerreiro como uma de suas missões a “normalização” das relações com a Argentina 

(SOUZA, 2013, p. 103). Em 1980, ele fez uma visita ao Paraguai, entre os dias 12 e 13 de 

maio, devolvendo documentos, peças históricas paraguaias e objetos pessoais de Solano 

López49 que se encontravam no Brasil (GARCIA, 2005, p. 220). Em seguida, pela primeira 

vez desde 1935, um presidente brasileiro visitou a Argentina.  

Durante a visita de Estado do presidente Figueiredo à Argentina, entre os dias 14 de 

17 de maio de 1980, foi assinado o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e a 

Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, o qual marca o início de uma sucessão de 

acordos que aproximaram a Argentina e o Brasil na área nuclear. Antes da visita, em 

novembro de 1979, já havia previsão na imprensa, que tinham por fontes diplomatas 

                                                 
49 Francisco Solano Lópes Carrillo foi presidente do Paraguai entre 1862 e 10 de março de 1870, quando foi 

morto, ao reagir contra as tropas brasileiras em Cerro Corá, no contexto de desfecho da Guerra do Paraguai 

(1864-1870). 
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argentinos e brasileiros, que haveria um acordo de cooperação nuclear em breve entre os 

países (BATISTA, 2011, p. 78-79). 

Esse acordo foi simbólico, pois demonstrou o encerramento da competição nuclear 

entre os dois países que já tinha três décadas (CARASALES, 1995, p. 40). Ele previa a 

cooperação na pesquisa e no desenvolvimento do ciclo do combustível nuclear, intercâmbio 

de especialistas na área nuclear, a criação de grupos de trabalho, salvaguardas para 

intercâmbio de material, bem como coordenação da política nuclear em foros internacionais 

(PLUM; RESENDE, 2016, p. 579). Na mesma ocasião do acordo, foi feita uma declaração 

conjunta, enfatizando a premissa de sua cooperação bilateral na área nuclear, garantindo o seu 

direito inalienável ao desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos, considerados 

indispensáveis para o seu desenvolvimento econômico (PLUM; RESENDE, 2016, p. 579; 

WINAND, 2016, p. 123). 

Sobre o processo de aproximação brasileiro-argentino, Candeas (2005, p. 24) afirma: 

 

É muito significativo o fato de que a Argentina – que na época tinha como hipóteses 

de conflito Brasil, Chile e Reino Unido – tenha decidido aprimorar seus laços com o 

Brasil na contramão das políticas adotadas com os dois últimos. É também 

fundamental o fato de que essa postura se afirma apesar do contexto 

extraordinariamente turbulento, tanto interno – crise da ditadura militar – quanto 

externo – desastre das Malvinas. Isso demonstra mais uma vez que os laços com o 

Brasil têm dinâmica própria, não-subordinada à sustentabilidade política interna 

nem ao contexto externo global. Os avanços do relacionamento bilateral dependem, 

antes, da visão estratégica dos governos, especialmente das chancelarias. 

 

 

A guerra das Malvinas aumentou ambições de militares argentinos por armas 

nucleares, mas fragilizou o regime militar, favorecendo a democratização, com a presidência 

de Raúl Afonsín (1983-1989), que introduziu mudanças na política nuclear argentina, 

reforçando sua finalidade pacífica (BURNS; COYLE, 2015, p. 171-172). Foi a primeira 

derrota do peronismo em eleições livres (CANDEAS, 2017, p. 238). Em contrapartida, o 

conflito, de acordo com Kassanova (2016, p. 598), aproximou os dois países. Spektor atribui 

ao colapso econômico argentino da década de 1980, bem como à derrota da Guerra das 

Malvinas e à redemocratização o intuito de desmilitarizar sua política externa, reforçando 

laços regionais (SPEKTOR, 2016, p. 644). 

De acordo com Celso Lafer (198450 apud MOURA, 2001, p. 79), além do acordo 

sobre Itaipu e Corpus, outro importante fator determinante para a melhora das relações 

bilaterais foi a posição sustentada pelo Brasil em relação à Guerra das Malvinas, em 1982: 

                                                 
50 LAFER, Celso. O Brasil e a Crise mundial. Paz, Poder e Política Externa. São Paulo: Editora Perspectiva, 

1984. 
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manutenção do apoio às reivindicações e aos direitos argentinos às Malvinas; e insistência no 

caráter obrigatório da Resolução 502 do CSNU, que instava à cessação das hostilidades, à 

retirada de tropas e à negociação. A posição de Alfonsín, em sua política externa nuclear foi 

de continuar a repudiar o TNP, como tradicionalmente fazia a Argentina (HYMANS, 2001, p. 

183).  

   

2.2. PROGRAMA NUCLEAR PARALELO E DESCONFIANÇAS SOBRE O BRASIL 

 

O Brasil sempre afirmou que suas pretensões com a tecnologia nuclear se restringiam 

a fins pacíficos. No entanto, há informações de que o Brasil manteve um projeto nuclear 

secreto e há desconfiança internacional de que a tecnologia nuclear autóctone desenvolvida 

pelo Brasil seja baseada em tecnologia importada (ACTON, 2011, p. 107; 121; 

INTERNATIONAL INTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, 2007, p. 47-50; 58-89). 

Atualmente, ainda causa desconfiança o fato de o Brasil e a Argentina não aceitarem assinar o 

Protocolo Adicional ao TNP.  

O PATN teve início em 1979, secretamente, no governo de João Figueiredo e era 

dirigido por militares sob a coordenação nacional da CNEN (SÁ, 2015, p. 8). Ele foi 

implementado, após o governo militar não ter conseguido obter centrífugas avançadas da 

Europa, e tinha como objetivo obter o domínio do ciclo do combustível nuclear (ALBRIGHT, 

1989, p. 18-19; CASTRO, 1989, p. 23; JESUS, 2012, p. 373; OLIVEIRA, 2014, p. 66-67). 

Cada força ficou responsável por desenvolver uma parte do PATN (também chamado de 

“Programa Nuclear Paralelo”), sendo a Marinha reconhecida como a mais exitosa, 

construindo sua primeira centrífuga em 1981 e que tinha como um de seus objetivos secretos 

desenvolver o combustível para submarinos de propulsão nuclear (CASTRO, 1989, p. 24; SÁ, 

2015, p. 8; CHAVES, 2014, p. 41-42; SPEKTOR, 2016, p. 642).  

O RINPN de então era considerado como uma ameaça ao desenvolvimento 

autônomo de tecnologia nuclear, como pode ser verificado nesse documento elaborado pelo 

Conselho de Segurança Nacional (CSN), ao qual respondia a CNEN: 

 

A evolução da conjuntura internacional conduziu à necessidade de empenho pela 

conquista de tecnologia própria que, em última análise, é essencial à autonomia 

desejada por qualquer país. Esse esforço, desencadeado em meados dos anos 

setenta, foi intensificado no início da década de 80, na medida em que restrições 

cada vez mais rigorosas eram estabelecidas no quadro das relações internacionais 

bilaterais e multilaterais. Essas restrições criaram todo tipo de óbices, inicialmente 

de natureza técnica, apresentando posteriormente motivações políticas ostensivas, 
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com repercussões no campo econômico. Esses óbices não só põem em dúvida o livre 

acesso às tecnologias sensíveis, como também inserem alterações unilaterais a 

posteriori no quadro dos acordos existentes. (CONSELHO DE SEGURANÇA 

NACIONAL, 1995, p. 1-2) 

 

O PATN não se dedicava à transferência de tecnologia, inclusive não estava 

vinculado à Nuclebrás, que era parte do acordo firmado com a RFA, em 1975 (FERNANDES, 

2015, p. 309). A estrutura que formava o PATN estava composta por instituições que estavam 

fora do acordo com a RFA e de suas salvaguardas (CHAVES, 2014, p. 42). Seu objetivo era o 

desenvolvimento endógeno de processo completo do ciclo do urânio combustível. 

Especialmente a partir da “explosão nuclear pacífica” da Índia, em 1974, o controle 

sobre a exportação de tecnologia nuclear tornou-se mais restrito (PLUM; RESENDE, 2016, p. 

578). Em 1978, o Congresso dos EUA aprovou o Nuclear Non-Proliferation Act, proibindo a 

exportação de materiais nucleares sensíveis para Estado não nucleares, exigindo a aplicação 

de salvaguardas abrangentes para autorizar a exportação (PLUM; RESENDE, 2016, p. 578). 

Após o teste indiano, a desconfiança internacional sobre a capacidade nuclear latente do 

Brasil e da Argentina aumentou consideravelmente (PLUM; RESENDE, 2016, p. 578).  A 

exigência de um acordo de salvaguardas pelos EUA ao acordo entre o Brasil e a RFA, em 

1975, é demonstração disso.  

Avaliações do governo dos EUA que foram desclassificadas mostram que a 

comunidade de inteligência dos EUA havia concluído que o Brasil tinha decidido por não ter 

armas nucleares, mas a tentar manter suas opções abertas (KASSENOVA, 2016, p. 605). De 

acordo com pesquisa realizada por Matias Spektor (2016, p. 642-643), as ambições do 

Programa Nuclear Paralelo limitavam-se ao objetivo de estabelecer um complexo industrial-

nuclear no país, o que demandava, no curto prazo e no médio prazo, urânio levemente 

enriquecido e completar o ciclo de combustível do urânio. Spektor afirma: 

 

Até o momento, não existe evidência convincente de que os brasileiros 

consideraram seriamente opção de arma nuclear. Não era que faltasse a base 

material para o armamento, ou que não havia uma coalizão interna poderosa que 

defendesse isso, ou que o desenvolvimento de armas avançadas não havia figurado 

em entendimentos da modernidade. O mais significativo fator foi a falta de interesse 

em uma arma. Ambiente de segurança externa do Brasil - pelo menos da 

perspectiva do governo - era fundamentalmente benigno. (SPEKTOR, 2016, p. 639, 

tradução nossa, grifo nosso) 

 

Embora, em seu artigo, Spektor (2016) não faça referência a Scott Sagan; nesse 

trecho, percebe-se o emprego dos três modelos que Sagan (1996). O primeiro grifo refuta a 

explicação do modelo de política doméstica. O segundo refuta a explicação do modelo 
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normativo, o qual não é empregado neste trabalho. O terceiro confirma o modelo de 

segurança, que é empregado neste trabalho como modelo sistêmico, juntamente com o da 

escolha racional. 

Para Miguel Dhenin (2010, p. 106), o sigilo e a ambiguidade do uso dual da 

tecnologia nuclear desenvolvida no PATN facilitaram, inicialmente, o seu desenvolvimento e 

evolução, embora, mais tarde, maior transparência tenha se tornado necessária. Se, por um 

lado, o programa fosse coerente com valores nacionais de nacionalismo, soberania e 

modernidade; por outro lado, era quase consensual a oposição à construção de uma bomba 

(DHENIN, 2010, p. 106-107). Para Letícia Oliveira (2014) foi o declínio do PATN que 

propiciou a ruptura da postura crítica ao RINPN e, consequentemente, a adesão ao TNP. 

 

2.3- REDEMOCRATIZAÇÃO E GOVERNO SARNEY 

 

Argentina e Brasil, na década de 1980, após o desgaste dos respectivos regimes 

militares ditatoriais, passaram por um processo de redemocratização. Em 1983, venceu as 

eleições argentinas Raúl Alfonsín, da UCR, o qual assumiu um país “economicamente 

quebrado, politicamente humilhado e socialmente fraturado” (CANDEAS, 2005, p. 25). Para 

alguns defensores da Teoria da Paz Democrática51, o processo de redemocratização na 

Argentina e no Brasil teria gerado as condições necessárias para a diminuição de tensões e 

para a construção de confiança mútua (GARDINI, 2005, p. 63). 

No Brasil, o processo de redemocratização deu-se em 1985, com a eleição pelo 

colégio eleitoral, da chapa Tancredo Neves (presidente) e José Sarney (vice-presidente). Com 

a internação de Tancredo na véspera da posse, seguida de várias cirurgias e de seu 

falecimento no dia 21 de abril de 1985, Sarney tornou-se presidente entre 1985 e 1990. Em 

seu governo, deu-se a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, a qual merece atenção, para 

este trabalho, quanto ao que estabelece sobre uso de tecnologia nuclear.  

Os presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín encontraram-se em Foz do Iguaçu, em 

1985, quando “assinaram documentos fundacionais da nova etapa de construção da 

estabilidade estrutural”, que são a Declaração Conjunta sobre Política Nuclear, que 

estabeleceu garantias mútuas de uso pacífico de energia nuclear, e a Declaração de Iguaçu, a 

qual estabelecia posições conjuntas em questões internacionais, bem como reforçava a 

                                                 
51 A teoria da paz democrática é a proposição de que Estados democráticos nunca entram em guerra entre si. 

(OREN, 2016). O conceito de paz democrática, em contrapartida, deve ser distinguido da ideia de que 

democracias, em geral, são mais pacíficas do que países não democráticos (OREN, 2016). 
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importância da cooperação política e econômica de ambos (CANDEAS, 2005, p. 26; 

GARDINI, 2005, p. 81). 

Em 1986, é descoberto pela imprensa o que parecia ser um sítio de testes nucleares 

na Base Aérea do Cachimbo, no sul do estado do Pará (CASTRO, 1989, p. 24). No mesmo 

ano, a jornalista investigativa Tania Malheiros descobriu contas bancárias secretas associadas 

ao Programa Nuclear Paralelo, as quais não estavam submetidas à supervisão do Congresso 

Nacional, levando a alegações de corrupção e aumentando a pressão doméstica por maior 

transparência sobre as atividades do programa (SÁ, 2015, p. 9).  

Em 1987, o PATN teve sua existência reconhecida pelo presidente José Sarney, ao 

anunciar que centrífugas de gás operando em um protótipo de usina no Ipen tinha sido exitosa 

no enriquecimento de urânio combustível a 1,2 por cento de urânio 235. (CASTRO et al., 

1989, p. 23-24; BATISTA, 2011, p. 80; JESUS, 2012, p. 373; FERNANDES, 2015, p. 310; 

GILLARD, 2016, p. 6; SPEKTOR, 2016, p. 644). A essa altura o Brasil já era signatário de 

muitos acordos internacionais na área nuclear, conforme o quadro 2.2, incluindo: Tratado de 

Proscrição das Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob a 

Água, de 1963; Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na 

Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes, de 1967; 

Tratado de Tlatelolco, de 1967; Tratado sobre a Proscrição da Colocação de Armas Nucleares 

e Outras Armas de Destruição em Massa no Leito do Mar, no Fundo do Oceano e em seu 

Subsolo, de 1971. 

De acordo com Burns e Coyle (2015, p. 172), os militares, no Brasil, mantiveram o 

desenvolvimento de tecnologia nuclear com finalidades armamentistas até o governo Collor, o 

qual teria acabado com as pretensões militares de o Brasil desenvolver armas nucleares. Isso 

ter-se-ia dado, principalmente por meio da aproximação com a Argentina. No entanto, não há 

informações suficientes que evidenciem isso. 

Após a descoberta do PATN, houve a necessidade de maior transparência sobre as 

atividades nucleares brasileiras, principalmente por causa da mudança para um regime 

democrático. Havia o receio, no meio civil nacional de que o programa tivesse objetivos além 

da propulsão de submarinos (JESUS, 2012, p. 373-374). Em 1987, a Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) tornou-se forte opositora da falta de transparência e de 

supervisão civil do Programa Nuclear Brasileiro, então coletou mais de 60 mil assinaturas de 

cientistas em favor de uma nota que repudiava qualquer aplicação de tecnologia nuclear para 

ADM (CASTRO, 1989, p. 25; SPEKTOR, 2016, p. 643). As suspeitas da existência de um 
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“suposto programa nuclear paralelo” vinham sendo consideradas pela SBPC desde 1981 

(CHAVES, 2014, p. 65).   

A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, e seus 

trabalhos encerrados no dia 22 de setembro de 1988, com a promulgação ocorrendo no dia 5 

de outubro do mesmo ano. A nota da SBPC foi enviada à Assembleia Nacional Constituinte, a 

fim de que essa defesa do uso exclusivamente pacífico da tecnologia nuclear integrasse a nova 

Constituição; mas, o lobby da CNEN evitou a aprovação da petição (CASTRO, 1989, p. 25). 

Foi aprovado este texto, do artigo 21, inciso XXIII, alínea “a”, da CF: “Toda atividade nuclear 

em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do 

Congresso Nacional”. Essa redação permite que explosões para fins pacíficos sejam 

conduzidas (CASTRO, 1989, p. 25). Dessa forma, embora a CF tenha proibido o uso não 

pacífico de armas nucleares; havia interpretações que permitiam a condução de explosões 

nucleares pacíficas (SPEKTOR, 2016, p. 644). 

Fernando Henrique Cardoso, no evento “50 anos de Tratado de Não Proliferação de 

Armas Nucleares, em 2018, relatou suas impressões sobre a questão nuclear na Constituinte: 

 

Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte, e, naquela ocasião, houve 

pouco debate, mas havia uma exaltação democrática e patriótica e houve a 

discussão a respeito de colocar ou não na Constituição a proibição da utilização de 

armas atômicas. Prevaleceu o ponto de vista de que deveríamos declarar em alto e 

bom som...eu creio que o então deputado [Franco] Montoro, governador Montoro, 

tem um papel muito significativo nessa proposição e que anuíssimos com a ideia 

que nossa Constituição declararia que o Brasil não estava disposto a preparar 

armas atômicas. Hoje em dia, talvez, isso não tenha o significado que teve. Nós 

vivíamos uma época de Guerra Fria, quando havia, então o risco da guerra 

atômica. Esse tratado foi o início de tentativa de distensão. O tratado é assimétrico, 

porque as nações que já possuíam bomba atômica, que eram membros do Conselho 

de Segurança, e são até hoje, da ONU já tinham o armamento atômico, e havia a 

pressuposição de que eles destruiriam seus armamentos, ao mesmo tempo que as 

nações outras assumiam o compromisso de não dirigir a questão atômica para fins 

bélicos. (CARDOSO, 2018). 

 

Nesse trecho, FHC atenta para a importância de se buscar compreender os 

fenômenos históricos em seu contexto, a fim de evitar anacronismos na análise. Desse modo, 

compreende-se do trecho que os constituintes brasileiros pretendiam enviar uma mensagem 

tranquilizadora internacionalmente acerca das pretensões pacíficas do seu uso de energia 

nuclear. Isso também levou em consideração, contudo, a descoberta do PATN e a reação de 

importantes setores da sociedade civil nacional. 

Leandro Souza (2013, p. 98) defende que o Brasil, por meio de uma “adesão 

resistida”, que se inicia pela Constituição, adotou uma estratégia de progressiva participação 
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crítica no RINPN, seguindo duas diretrizes: a defesa do desarmamento nuclear; o direito 

inalienável de o Brasil desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos. 

Muitos autores defendem que os processos de redemocratização no Brasil e na 

Argentina facilitaram a sua aproximação, principalmente a distensão no setor nuclear 

(ALBRIGHT, 1989, p. 16; CARASALES, 1995, p. 41; BLUTH et al., 2010, p. 191-192; 

PATTI, 2010, p. 180; BATISTA, 2011, p. 79; PLUM; RESENDE, 2016, p. 579; GILLARD, 

2016, p. 6). O embaixador argentino Julio Carasales (1995, p. 41) ressalta que a aproximação 

bilateral na área nuclear não deve ser compreendida como algo isolado, mas como parte de 

um processo de aproximação mais amplo. Coutto (2014, p. 303) ressalta que não se pode 

atribuir exclusivamente à democratização o processo de estabilidade regional, embora tenha 

tido uma função relevante. Diego Jesus (2012, p. 375) afirma que houve pressões domésticas 

que facilitaram o processo de aproximação com a Argentina, principalmente após a 

redemocratização, por causa de uma agenda liberal de reformas econômicas em favor de 

maior integração, o que levou à criação do Mercosul, por meio do Tratado de Assunção, em 

199152. É importante notar, contudo, que o processo de distensão entre Brasil e Argentina tem 

início em 1979, quando havia regimes autoritários em ambos. Além disso, o processo de 

aproximação nuclear ocorre antes da redemocratização no Brasil, em 1984. Para Sotomayor 

(2013, p. 94; 2014, p. 233), por sua vez, foi a adesão brasileira ao RINPN que facilitou a 

consolidação da democratização, por assegurar o controle civil sobre o Programa Nuclear 

Brasileiro.  

Gardini (2005) demonstra que o processo de distensão entre Brasil e Argentina 

começou em 1979, durante os regimes militares; mas as primeiras discussões de integração 

bilateral, que teriam evoluído para a “estabilidade estrutural pela integração”, como no quadro 

2.5, nos anos 1990, teriam começado em 1984, durante um período de assimetria de regimes. 

Nesse período, a Argentina já se tinha democratizado; mas o Brasil ainda não. 

Jacques Hymans (2001, p. 182) alerta que a construção de confiança mútua entre 

Brasil e Argentina durante o governo de Alfonsín era limitada. Ela vinha acompanhada de 

uma oposição ao TNP, uma posição antiga que ambos mantiveram até a década de 1990, e de 

esforços conjuntos contra pressões para aderir ao Tratado (HYMANS, 2001, p. 182; 

KUTCHESFAHANI, 2010, p. 111; KASSENOVA, 2016, p. 597; PLUM; RESENDE, 2016, 

p. 577; SPEKTOR, 2016, p. 645; BATISTA, 2011, p. 78-80; COUTTO, 2014, p. 303; 

SANTOS, 2016, p. 125; WROBEL, 2017, p. 310).  

                                                 
52 Em 1994, por meio do Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul adquire personalidade jurídica internacional. 
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A criação de um regime nuclear bilateral dificilmente era vista na Argentina e no 

Brasil como o primeiro passo em direção a aceitar o TNP e suas medidas 

associadas; ao contrário, era visto como uma forma de diminuir as pressões para 

integrarem o regime internacional de não proliferação. (HYMANS, 2001, p. 182, 

tradução nossa). 

 

 

Havia, portanto, uma união contrária ao regime de então. Não obstante, essa 

conciliação de interesses no RINPN tem origem anterior, de acordo com Plum e Resende 

(2016, p. 577). Na criação da AIEA, eles decidiram pelo rodízio na Junta de Governadores, ao 

invés de disputarem entre si sobre quem representaria a América Latina na instituição. A 

mesma coordenação de posições ocorreu, em 1967, na criação do Tratado do Tlatelolco 

(PLUM; RESENDE, 2016, p. 577).  

 

Brasil e Argentina eram rivais, mas eles nunca foram inimigos. Nessa altura, os 

ministros das relações exteriores dos dois países começaram a perceber que 

combinar forças por meio da coordenação e da cooperação era o único jeito de 

combater o verdadeiro ‘inimigo comum’ que os mantinha afastados do há muito 

merecido progresso econômico e tecnológico: o regime de não proliferação. 

(PLUM; RESENDE, 2016, p. 577, tradução nossa). 

 

Na verdade, os técnicos nucleares e diplomatas responsáveis por questões nucleares 

nas embaixadas de ambos países se tinham conhecido desde o início do regime de 

não proliferação nas décadas de 1960 e de 1970. Sua oposição comum à natureza 

discriminatória do regime ‘forjou a emergência de uma rede transnacional de 

especialistas com crenças compartilhadas’ que alcançaram níveis comuns em 

política energética, não proliferação, e desarmamento nuclear. Essa posição 

comum ajudou a construir confiança, desde que as partes envolvidas no processo já 

tinham trabalhado em conjunto e tinham criticado juntos a natureza discriminatória 

do regime de não proliferação. (PLUM; RESENDE, 2016, p. 580, tradução nossa). 

  

Além disso, mesmo apoiadores do TNP, na época, como o México, estavam ficando 

crescentemente críticos do Tratado, em particular acerca dos poucos esforços na 

implementação de seus artigos IV e VI (REDICK, 1981, p. 105). 

Segundo Cervo (2008, p. 50), houve pouca mudança na política externa em 1985, na 

redemocratização, mas as críticas ao desenvolvimentismo, desgastado e associado à ditadura 

militar, começam a ganhar força, as condições econômicas do país eram ruins, com graves 

desequilíbrios macroeconômicos que só seriam consertados no paradigma neoliberal.  

Após a redemocratização em ambos países, fortaleceu-se a percepção de que a união 

de forças entre Brasil e Argentina seria algo essencial para permitir melhor inserção 

internacional. A Argentina ofereceu ao Brasil uma proposta de estabelecimento de 

salvaguardas, em 1985; mas o Brasil, no governo Sarney, recusou a oferta (KASSENOVA, 

2016, p. 598). A Declaração de Iguaçu, assinada em 29 de novembro de 1985, expressa a 
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convicção de que a ciência e a tecnologia nucleares desempenhavam um papel fundamental 

no desenvolvimento econômico e social. No dia seguinte, é assinada a Declaração Conjunta 

sobre Política Nuclear, na qual os presidentes Sarney e Alfonsín se comprometem a criar um 

grupo de trabalho conjunto para a promoção do desenvolvimento tecnológico-nuclear para 

fins exclusivamente pacíficos (ABACC, 2017). No ano seguinte, diante do sucesso do grupo 

de trabalho, é emitido no dia 10 de dezembro, em Brasília, uma nova Declaração Conjunta 

Sobre Política Nuclear, que intensificou o intercâmbio de informações e as consultas entre os 

dois países na área de energia nuclear. 

Em visita do presidente Sarney às instalações de pesquisa sobre enriquecimento de 

urânio em Pilcaniyeu, na Argentina, em 1987, é emitida a Declaração de Viedma. O 

documento assinala a possibilidade de cooperação técnica por via de integração das indústrias 

nucleares dos dois países (ABACC, 2017). No ano seguinte, foi a vez do presidente Alfonsín 

de realizar visita às instalações do Centro Experimental de Aramar. Na ocasião, foi assinada a 

Declaração de Iperó, que incluía aperfeiçoamento de mecanismos de cooperação política e 

técnica existentes. O ponto alto do documento foi a transformação do grupo de trabalho em 

Comitê Permanente sobre Política Nuclear. 

Ainda em 1988, os presidentes Sarney e Alfonsín assinam a Declaração de Ezeiza no 

dia 19 de novembro. No documento, decidiu-se pela manutenção do incentivo, por intermédio 

do Comitê Permanente sobre Política Nuclear, estreito contato político, diversos projetos 

conjuntos e o intercâmbio fluente de informações, experiência e visitas técnicas, assegurando 

o aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação no campo nuclear (ABACC, 2017). 

 

2.4- GOVERNO COLLOR  

 

O governo do presidente Fernando Collor de Mello teve início em 15 de março de 

1990 e inaugurou a ascensão do Neoliberalismo ao poder no Brasil. Collor teve como 

ministros das relações exteriores o jurista Francisco Rezek (1990-1992) e o acadêmico Celso 

Lafer (1992). O modelo desenvolvimentista que teve vigência no país desde 1930, com 

algumas exceções (nos governos de Eurico Gaspar Dutra, de 1945 a 1947, e de Humberto 

Castello Branco, de 1964 a 196753), encerra-se.  

Inaugurou-se um novo modelo de inserção internacional, guiado pela decisão de 

integrar comunidades de democracias de livre mercado, rompendo com o modelo autonomista 

                                                 
53 Cervo (2008, p. 46) chama de hiatos liberais durante o período desenvolvimentista. 



90 

 

 

de 1974, quando a postura autonomista atingiu o auge na política externa (HIRST, 2006, p. 

97). Na administração de Collor, o Brasil aproxima-se de regimes internacionais e da agenda 

internacional em temas como direitos humanos, meio ambiente, comércio e não proliferação 

(HIRST, 2006, p. 97-98). Para Sombra Saraiva (2005, p. 70), seu governo inaugurou uma 

reversão da tendência por maior autonomia nas relações internacionais, que era muito 

presente no paradigma desenvolvimentista da política externa brasileira, que havia começado 

com Vargas, por um liberalismo universalista ideológico e submisso. Nesse novo modelo de 

inserção internacional, implementou-se uma política de adesão automática à agenda 

internacional, que foi continuada por FHC (SARAIVA, 2005, p. 70-71). O cálculo político 

desse novo modelo de inserção internacional era que a adesão aos EUA, como superpotência 

dominante, e suas políticas trariam o Brasil de volta ao núcleo de poder mundial como uma 

“nação responsável, comprometida, democrática e liberal” (PECEQUILO, 2012, p. 53). 

A partir de 1990, percebeu-se uma “inovação profunda” na condução do modelo de 

inserção internacional brasileiro, houve uma mudança paradigmática do desenvolvimentismo 

para o neoliberalismo (CERVO, 2001, p. 2; 2008, p. 50). Inaugurou-se a “era dos Fernandos”, 

marcada pelo predomínio do Neoliberalismo (VISENTINI, 2013, p. 95). 

A política externa brasileira é, em geral, marcada pela continuidade (LAFER, 2001, 

p. 20; LINS DA SILVA, 2002, p. 295; SARAIVA, 2010, p. 45). Lafer (2001, p. 64) associa o 

processo de criação de confiança mútua na área nuclear e a integração entre Brasil e 

Argentina a uma tradicional organização do espaço sul-americano em favor da paz e do 

desenvolvimento, que seria algo constante da política externa brasileira desde Rio Branco, um 

componente da identidade nacional brasileira. Entre os fatores que, segundo Lafer (2001, p. 

20), compõem as “forças profundas” brasileiras estão sua posição geográfica na América do 

Sul, seu histórico de relação com os países vizinhos, a menor proximidade, desde a 

independência, dos focos de tensão presentes no centro do cenário internacional e o tema de 

desenvolvimento. Há outros, mas esses são os envolvidos com o comportamento brasileiro no 

RINPN. O desafio do desenvolvimento é um fator que fundamenta o posicionamento 

brasileiro no RINPN, pois desde 1967, conforme em Cervo (1998, p. 72-73), o 

desenvolvimento de tecnologia nuclear era uma questão fundamental para o desenvolvimento 

nacional e que fazia o Brasil rejeitar o TNP. A diferença é que no decorrer da década de 1990, 

o Brasil muda a sua estratégia de inserção internacional, diante das mudanças internacionais 

do pós-Guerra Fria e da mudança doméstica de governo (neoliberais), e passa a “tratar de 

maneira construtiva – pela participação e não pela distância – os ‘temas globais’” (LAFER, 

2001, p. 117-118). 



91 

 

 

Amado Cervo (2006, p. 9-10) descreve como o governo Fernando Collor inaugurou 

um novo modelo de inserção internacional do Brasil que altera modestamente o modelo 

predecessor. O governo Collor inaugurou em 1990 o início do paradigma neoliberal de 

política externa, colocando na gestão do MRE a minoritária corrente “liberal” do Itamaraty 

(SARAIVA, 2010, p. 46). O governo Fernando Henrique Cardoso continuaria essa tendência 

de Collor de Mello, pondo à frente do Itamaraty o grupo chamado de institucionalistas 

pragmáticos. (SARAIVA, 2010, p. 46-47). A mudança converge com a onda neoliberal na 

América Latina na década de 1990. Embora a experiência precoce do novo paradigma tenha 

sido lançada pelo regime militar de Augusto Pinochet, no Chile, os governos democráticos da 

década de 1990 “adotaram-no com entusiasmo” (CERVO, 2008, p. 51). Paralelamente a isso, 

houve um afastamento do Itamaraty do núcleo de formulação da política externa, em favor da 

presença diplomática do presidente Collor (PINHEIRO, 2004, p. 56).  

Segundo Cervo (2000, p. 5-8; 2001, p. 2; 2008, p. 50; 82), o paradigma do Estado 

normal ou neoliberal foi uma invenção política latino-americana dos anos 1990 e a mudança 

na natureza de inserção internacional do Brasil durante a última década do século XX 

correspondeu a uma adaptação ao consenso regional e possui três parâmetros essenciais: 

“subserviência na esfera política”, “destruição na esfera econômica” e “regresso do ponto de 

vista estrutural e histórico” (CERVO, 2008, p. 82). O Neoliberalismo na América Latina, 

assim como na Europa, na década anterior, cresceu com a crise fiscal do Estado, a crise do 

Estado de bem-estar social, bem como a crise do modelo de industrialização por substituição 

de importações (MOREIRA et al., 2010, p. 303). A Argentina de Carlos Saúl Menem (1989-

1999) foi o protótipo de aplicação, o modelo mais bem-acabado desse paradigma na América 

Latina.  

Ainda segundo Cervo (2000, p. 5-8; 2003, p. 15-19; 2008, p. 51), em sua análise 

paradigmática, que é muito reproduzida por outros autores de política que estudam a política 

externa brasileira, o paradigma neoliberal (ou paradigma normal) surgiu a partir de 

“impulsos” internos e externos, que levaram ao fim da experiência do Estado 

desenvolvimentista. Externamente: a) o colapso do socialismo; b) o triunfo da economia de 

mercado; e c) a “miragem da globalização”. Internamente: a) a crise do endividamento 

externo da década de 1980; e b) a recessão econômica. Os fatores internos são considerados 

consequências dos paradigmas anteriores (CERVO, 2008, p. 51), ou seja, o 

Desenvolvimentismo estava desgastado, em crise, diante do legado de graves desequilíbrios 

macroeconômicos, enquanto havia um conjunto de forças, internas e externas, exigindo uma 

mudança para o que seria considerado comportamento moderno, “normal”. No Brasil, o 



92 

 

 

Neoliberalismo foi contido pela força subjacente que tinha o Desenvolvimentismo, que 

constituiu bases de apoio fortes na sociedade. No momento em que foi implantado no Brasil, 

o Neoliberalismo foi de encontro ao fortalecimento dos movimentos sociais, uma forte 

burguesia nacional protegida pelo Estado e um movimento social político de esquerda com 

capacidade de resistência superior aos dos outros países da região (MOREIRA et al., 2010, p. 

304).  

De acordo com Souza (2013, p 97), na década de 1990, o Brasil é constrangido por 

pressões internacionais e por crises econômicas, o que aumentou a percepção de que o país 

precisava readquirir sua credibilidade internacional. Internacionalmente, a eleição de Collor 

coincide com os primeiros anos da “Era de Outro” do RINPN (SOUZA, 2013, p. 107). Isso 

teria tornado o país mais suscetível a aderir a regimes internacionais, como o RINPN. Além 

disso, as dificuldades econômicas levaram a uma relativa estagnação dos projetos nucleares 

brasileiros (SOUZA, 2013, p. 97). Para Gabriela Batista (2011, p. 123-124), o Brasil teria 

abandonado a postura contestadora na ordem internacional a partir de 1990, porque mudanças 

internas e externas teriam concorrido para a ascensão do pensamento liberal, segundo o qual, 

a manutenção de uma postura contestatória traria prejuízos significativos.  

A questão fiscal também é destacada como fator relevante na mudança de modelo de 

inserção internacional do Brasil. Após a moratória declarada por Sarney em 1987, a 

recuperação de credibilidade internacional tornou-se um elemento muito importante na 

política externa do Brasil. Por isso, Gabriela Batista (2011, p. 87-88) ressalta a importância do 

Consenso de Washington54 e da perspectiva associada aos países do Sul global na década 

1990, após sucessivas crises, segundo a qual esses países seriam fonte de ameaças à segurança 

internacional e de descontrole, violadores dos direitos humanos, destruidores do meio 

ambiente. Isso permitiu o recrudescimento de condicionalidades de países do Norte ao 

aprovar empréstimos para programas de negociação de dívidas. Desse modo, a estratégia de 

busca por credibilidade internacional surge nesses países. Para Paulo Visentini (2003, p. 80), a 

política externa de Collor desassociou-se do “Brasil Potência” e adotou uma relação de 

subordinação em relação aos EUA. 

                                                 
54 Conjunto de medidas macroeconômicas exigidas dos países que passavam por dificuldades econômicas e 

pediam por empréstimos ou renegociação de dívidas ao FMI (HURT, 2016). Entre as medidas estão: disciplina 

fiscal; redução dos gastos públicos; reforma tributária; adoção de taxa de juros de mercado; câmbio flutuante; 

abertura comercial; abertura para o capital estrangeiro; privatização de estatais; desregulamentação econômica e 

trabalhista; direito à propriedade intelectual. Com o tempo, essas medidas passaram a ser muito criticadas como 

beneficiadoras dos países mais ricos, além de serem ineficazes para resolver os problemas econômicos dos 

países em desenvolvimento. 
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Leonardo Oliveira (2011), ao estudar a trajetória de adesão ao TNP, especificamente 

os governos de Collor e de FHC, elabora a tese de que, na década de 1990, foi elaborado um 

projeto de “potência pacífica” na política externa. Seria uma mudança do projeto de Brasil 

Potência do Regime Militar para o projeto de “potência pacífica”, baseado no fortalecimento 

do soft power55 brasileiro, por meio da “renovação de credenciais internacionais (OLIVEIRA, 

2011, p. 113; NYE, 2004; FONSECA JR, 2004, p. 367-369) Ele enumera oito medidas 

adotadas por esses presidentes que evidenciariam a sua tese (OLIVEIRA, 2011, p. 113): 

a) redução da influência militar sobre o processo político; 

b) o controle sobre o PNB; 

c) a cooperação em matéria nuclear com a Argentina; 

d) a aceitação das salvaguardas da AIEA sobre as atividades nucleares nacionais; 

e) a adoção de uma orientação negativa para o emprego do poder militar como vetor 

de projeção internacional do Brasil; 

f) o estabelecimento de uma ZLAN na América Latina e no Caribe acrescido pela 

proibição sub-regional das demais ADMs; 

g) a entrada nacional no MTCR; 

h) o comprometimento brasileiro com a CPAQ, o CTBT e o TNP constituíram uma 

maneira de impedir que o país trilhasse a via de uma grande potência.    

Na Argentina, o processo eleitoral era considerado um importante elemento para 

assegurar a aproximação bilateral com o Brasil no setor nuclear. De acordo com Albright 

(1989, p. 16), se o ultranacionalista Partido Peronista ganhasse as eleições de 1989, 

dificilmente esse processo de aproximação nuclear continuaria. Havia dúvidas se esse 

processo de aproximação iria ter continuidade (CARASALES, 1995, p. 42). No entanto, 

ganhou Calos Menem, do Partido Justicialista (ou Partido Peronista, como também é 

conhecido), o qual de encontro às expectativas de Albright, ao implementar uma política 

econômica liberalizante. Na política externa, aproximou-se dos EUA, que estavam 

insatisfeitos com sua política nuclear (HYMANS, 2001, p. 183). Dessa forma, reduziu 

investimentos para o setor, assim como aproximou a Argentina do RINPN. Por sua vez, no 

Brasil nenhum partido político se opunha à détente nuclear com a Argentina (ALBRIGHT, 

1989, p. 16). Na época, o Brasil ainda defendia o direito a executar explosões nucleares 

                                                 
55 Soft power está associado ao poder de cooptação, que é “a habilidade de moldar o que os outros querem”, por 

meio da “atratividade dos valores e da cultura de um país ou a habilidade de manipular a agenda de escolhas 

políticas de uma maneira que faça outros falharem em expressar algumas preferências por parecerem irrealistas 

demais”. (NYE, 2004, p. 7).  
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pacíficas. Isso mudou na década de 1990, quando as campanhas internacionais por 

proscrições de testes nucleares tornaram-se mais frequentes, assim como o Brasil se 

aproximou do RINPN.  

O governo do presidente Fernando Collor também foi caracterizado por ações 

importantes no RINPN tanto simbólicas quanto práticas. Em 1990, o presidente Collor 

participou pessoalmente da cerimônia da “pá de cal”, marcando o fechamento do local de 

testes nucleares na Serra do Cachimbo, no Pará, e simbolizando um abandono de eventuais 

pretensões de obter armas atômicas e mesmo de realizar qualquer teste que envolva explosão 

de material atômico, conforme o discurso de abertura da XLV Assembleia-Geral das Nações 

Unidas. No discurso, Collor afirma que o “Governo brasileiro está preparado para discutir as 

linhas básicas de uma nova estrutura internacional” (COLLOR DE MELLO, 2007, p. 522), 

em referência à “nova ordem internacional” pós-Guerra Fria. Afirma ainda: “O Brasil de hoje 

descarta a ideia de qualquer experiência que implique explosões nucleares, ainda que para fins 

pacíficos, e espera que outros países considerem a hipótese de tomar o mesmo caminho 

(COLLOR DE MELLO, 2007, p. 524).  

O discurso de Collor está em conformidade com o argumento de que o Brasil segue 

histórica tradição retórica de defender o desarmamento nuclear. Mudou, contudo, ao 

prescindir de uma prerrogativa que mantinha desde as negociações do Tratado de Tlatelolco e 

do TNP, na década de 1960, que é a de desenvolver tecnologia para explosões nucleares 

pacíficas. O presidente menciona o Tratado de Tlatelolco, principal instrumento do RINPN ao 

qual o Brasil fazia parte à época, e defende que é chegado o momento de “ir mais longe 

ainda” (COLLOR DE MELLO, 2007, p. 524), provavelmente em alusão aos esforços 

vindouros da década que estava por começar, o que denota um compromisso, ao menos 

retórico, em aprofundar esforços e compromissos do Brasil para com o RINPN.  

O ato da “pá de cal” levou a impressões superestimadas quanto ao seu real significado. 

O presidente Sarney afirmou, em 2005, que já havia mandado fechar o buraco de teste na 

Serra do Cachimbo, tratando-se no caso de Collor de um ato simbólico: 

Em conversa com o presidente eleito Fernando Collor, quando ele foi me visitar, 

como era do meu dever, transmiti-lhe todos os problemas sensíveis afetos a 

Presidências e meu ponto de vista a respeito do país e de sua segurança. Aludi às 

instalações para testes nucleares subterrâneos em Cachimbo e disse-lhe que já 

havia mandado fechá-las todas. A questão nuclear estava encerrada. O presidente 

Collor aproveitou essa minha informação para, num fato de mídia, mandar 

destampar o buraco de Cachimbo e ali se fazer fotografar jogando uma pá de terra, 
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como se estivesse tomando a decisão que há muito tempo fora tomada por mim 

(SARNEY, 200556 apud OLIVEIRA, 2011, p. 49). 

A aproximação entre Argentina e Brasil, que se aprofundou durante a 

redemocratização, culminou em três importantes eventos durante os governos de Fernando 

Collor e de Carlos Menem. Em 28 de novembro de 1990, ocorreu o primeiro. Em um 

encontro entre Menem e Collor, em Foz do Iguaçu, é assinada a Declaração Conjunta de 

Política Nuclear, a qual estabelece os seguintes pontos como principais (CARASALES, 1995, 

p. 42): 

a) estabelecer um Sistema Comum de Contabilidade e Controle (SCCC), o qual 

aplicaria a todas as atividades nucleares em ambos os países, bem como criar uma 

unidade bilateral, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 

Materiais Nucleares (ABACC); 

 

b) começar negociações com a AIEA com a finalidade de alcançar um acordo de 

salvaguardas conjunto com base no SCCC; 

 

c) após assinar o acordo de salvaguardas, adotar as medidas necessárias para a plena 

entrada em vigor do Tratado de Tlatelolco, incluindo ações que objetivavam uma 

atualização e melhoramento do texto. 

 

O segundo evento importante é a assinatura, em 18 de julho de 1991, em 

Guadalajara, durante um encontro entre todos os Estados latino-americanos, do Acordo entre 

o Brasil e a Argentina para o Uso Exclusivamente Pacífico de Energia Nuclear (Acordo de 

Guadalajara), no qual foi estabelecida a criação da Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle (ABACC). A ABACC é a única agência regional no mundo 

dedicada à contabilidade e ao controle de materiais nucleares. Esse processo de verificação 

mútua “neighbor-to-neighbor control” é inovadora e continua a ser único no mundo 

(ARGUELLO, 2010, p. 79). 

Por meio da ABACC, Brasil e Argentina puderam criar um instrumento de 

verificação integrado ao RINPN, levando garantias do propósito pacífico de seus programas 

nucleares à comunidade internacional; mas sem aceitar o TNP (PLUM; RESENDE, 2016, p. 

580). “A raison d’être da ABACC é introduzir os programas nucleares brasileiro e argentino 

no regime de não proliferação enquanto permitia aos dois países manterem alguma distância 

do regime e manter o discurso crítico em relação a ele” (PLUM; RESENDE, 2016, p. 588, 

tradução nossa).  

O texto do acordo era muito similar ao do TNP, com a exceção de que permitia 

explosões nucleares pacíficas, o que demonstra que a recusa em assinar o TNP continuava a 

                                                 
56 SARNEY, José. Sarney explica. O Globo. Rio de Janeiro, 10 ago. 2005. 
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ser uma postura política contra um desequilíbrio de responsabilidades mútuas e obrigações 

entre Estados nucleares e Estados não nucleares (PLUM; RESENDE, 2016, p. 581). A criação 

da ABACC marcou um novo estágio nas relações entre os dois países, “selando” o seu 

processo de integração econômica, política, tecnológica e cultural, que culminaria no 

Mercosul (PLUM; RESENDE, 2016, p. 581). Ela garantiu uma cooperação nuclear em defesa 

da autonomia dos programas nucleares de ambos países, além de constantes trocas de 

informações para coordenação bilateral na Opanal, por exemplo (WINAND, 2016, p. 162). 

O terceiro evento importante na área nuclear, nos governos Collor e Menem, é a 

assinatura do Acordo Quadripartite, em 13 de dezembro de 1991, que é composto por Brasil, 

Argentina, AIEA, e ABACC, consolidando o sistema de salvaguardas entre os dois países 

(ABACC, 2017). O Acordo colocou ambos os países sob um “sistema duplo de 

salvaguardas”, aplicado pela AIEA e pela ABACC (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 2017). Esse acordo foi o primeiro a colocar os programas nucleares do Brasil 

e da Argentina sob salvaguardas abrangentes, pois até então eles estavam sob o INFCIRC/66, 

os quais se limitavam a verificação de locais específicos, sem cobrir toda a produção de 

material nuclear do país (PLUM; RESENDE, 2016, p. 581). Por meio do Acordo 

Quadripartite, Collor fez da questão nuclear uma interseção entre os eixos simétrico e 

assimétrico57 da política externa brasileira, intensificando o processo de integração regional, 

ao mesmo tempo em que agradava aos EUA (WINAND, 2016, p. 132).  

Na ocasião de assinatura do acordo de salvaguardas, em Viena, no dia 13 de 

dezembro de 1991, o ministro Rezek revelou que discussões considerando a adesão ao TNP já 

estavam sendo feitas, em conjunto com a Argentina (SAMARCO, 1991): “Antes de embarcar 

de volta ao Brasil o ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezek, revelou que pretende 

debater com o presidente Collor a possibilidade de o Brasil também aderir ao TNP”. Essa 

consideração, no entanto, não é confirmada posteriormente.  

Os dois países procuravam ter acesso às tecnologias nucleares para fins pacíficos, 

assim, assinam vários tratados nos quais “mantêm sua posição tradicional contrária à 

assinatura do TNP”, mesmo que estivesse “aderindo indiretamente aos seus termos” 

(SALLUM JR., 2011, p. 271). O acordo foi ratificado em 6 meses pelo Congresso argentino. 

No Brasil, o Acordo aprovado pelo Congresso Nacional em 9 de fevereiro de 1994, por meio 

do decreto legislativo nº 11, sendo promulgado pelo decreto nº 1065 da Presidência da 

República, de 24 de fevereiro de 1994, no governo de Itamar Franco (BRASIL, 1994).  A 

                                                 
57 Nos estudos de política externa brasileira, o eixo simétrico concerne os países que possuem níveis de poder 

semelhantes; enquanto eixo assimétrico concerne os países com significativo desnível na relação de poder.  
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demora se deve a dois fatores. O primeiro é o processo de impeachment do presidente Collor 

de Mello; o segundo é a existência de ressalvas quanto à aceitação das inspeções plenas da 

AIEA e uma preocupação com as inspeções especiais às quais a AIEA teria direito 

(OLIVEIRA, 2014, p. 94).  O documento foi aceito diante de atuação diplomática da AIEA, 

esforços do Poder Executivo brasileiro e o endosso público do acordo pelo presidente da 

CNEN, Marcio Costa (REISS, 199558, p. 62 apud OLIVEIRA, 2014, p. 94) 

Sara Kutchesfahani (2010) estuda a função que têm as comunidades epistêmicas na 

formulação de políticas de não proliferação nuclear, algo que é pouco explorado na literatura 

associada a não proliferação. Ela estudou o caso da ABACC e possui contribuições 

interessantes à luz do trabalho teórico de Peter Haas (1992) sobre a participação de 

comunidades epistêmicas na política. Para a autora, o processo de aproximação na área 

nuclear, com o Acordo sobre Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação do Uso 

Pacífico da Energia Nuclear, de 1980, teria estabelecido os contatos entre o pessoal técnico 

(comunidades epistêmicas) de ambos países, atenuando suspeitas e construindo confiança 

mútua (KUTCHESFAHANI, 2010, p. 111-112).  

Uma evidência em favor da importância das comunidades epistêmicas no avanço 

brasileiro-argentino no RINPN é a descrição feita por Kutchesfahani de uma palestra, feita no 

Rio de Janeiro em 1988, pelo físico brasileiro Luis Pingueli Rosa, na qual ele afirmou que: em 

1990, seria estabelecido um novo sistema de controle de sistemas; em 1992, haveria inspeções 

bilaterais; em 1993, Tlatelolco seria assinado; em 1995, o Brasil assinaria o TNP 

(KUTCHESFAHANI, 2010, p. 125-126). Essas previsões foram recebidas com muito 

ceticismo, mas concretizaram-se, ainda que as datas não estejam exatas.  

Brasil e Argentina optaram pela fórmula de “adesão indireta” ao RINPN, que teria 

sido adotada por causa do pouco envolvimento do MRE na política exterior do governo de 

Collor, conforme descreve o embaixador Paulo Nogueira Batista: 

O Ministério das Relações Exteriores não participou ativamente da formulação da 

política externa de Collor nem foi tampouco o seu principal executor. Naquilo que 

lhe coube executar, teve, porém, graças ao profissionalismo de seus quadros, 

atuação minimizadora do custo de algumas posturas presidenciais. A fórmula de 

“adesão indireta” ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear, através de acordo com 

a Argentina e , subsequentemente, de ambos os países com a Agência Internacional 

de Energia Atômica, não evitou a submissão a salvaguardas internacionais 

abrangentes, isto é, sobre a totalidade das atividades nucleares do Brasil, 

independentemente ou não de serem realizadas por conta própria, sem ajuda 

externa. Mas o compromisso conjuntamente assumido com o país até então visto 

                                                 
58 REISS, Mitchell. Bridled ambition: why countries constrain their nuclear capabilities. Washington DC: 

Woodrow Wilson Center Special Studies, 1995. 
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como nosso competidor nesse campo de certo modo atenua as consequências da 

virtual renúncia unilateral ao pleno desenvolvimento da energia nuclear, mesmo 

para fins pacíficos. (BATISTA JR, 2009, p. 211). 

Abandonou-se a postura terceiro-mundista de contestação da ordem vigente após o 

fim da Guerra Fria e com o processo de consolidação da democratização internamente. Não se 

tratou de submissão a interesses externos; mas a ideia de que seria menos custoso participar 

da formulação das regras, a fim de tentar moldá-las minimamente aos interesses nacionais. 

Isso seria melhor do que não ter participação nenhuma, ocasião em que os interesses nacionais 

seriam totalmente negligenciados (BATISTA, 2011, p. 124). “O princípio norteador da ação 

externa do país, a partir da Guerra Fria, foi a necessidade de superar o déficit de credibilidade 

do Brasil frente à comunidade internacional” (BATISTA, 2011, p. 124). 

Desse modo, o Brasil comprometeu-se com as mesmas exigências que teriam sido 

necessárias para a assinatura do TNP, cujo modelo de acordo de salvaguardas abrangentes do 

TNP (INFCIRC/153) é equivalente em termos de exigências ao qual o Brasil e a Argentina 

assinaram para o Acordo Quadripartite (modelo INFCIRC/435). Inclusive, o modelo 

INFCIRC/435 é o acordo de salvaguardas da AIEA sob o TNP para a Argentina e o Brasil 

quando aderiram ao TNP em 1995 e 1998, respectivamente (AIEA, 2000)59. Além disso, o 

acordo de salvaguardas assinado com a AIEA no contexto do Acordo Quadripartite oferece 

garantias internacionais suficientes para o NSG considera-lo como equivalente ao Protocolo 

Adicional (DUARTE, 2014, p. 56-57). De acordo com Leonam Guimarães (2018), o texto do 

INFCIRC/435 é mais detalhado e abrangente do que o INFCIRC/153. O acordo abrangente de 

salvaguardas assinado com a AIEA é de natureza sui generis, de acordo com Hans Blix, 

Diretor-geral da AIEA (1981-1997), em nota introdutória à Junta de Governadores da AIEA 

em que submete o Acordo Quadripartite para consideração, e “cobre todos materiais nucleares 

em todas atividades nucleares dentro dos territórios de Brasil e Argentina, sob sua a jurisdição 

ou conduzidas sob seu controle em qualquer lugar” (BLIX, 199160 apud MOURA, 2001, p. 

107). 

                                                 
59 Na primeira página do documento: “the Safeguards Agreement of 13 December 1991, concluded between the 

Republic of Argentina (Argentina), the Federative Republic of Brazil, the Brazilian-Argentine Agency for 

Accounting and Control of Nuclear Materials and the IAEA (the Quadripartite Agreement) on the basis of the 

Agreement on the Exclusively Peaceful Utilization of Nuclear Energy (the SCCC), also satisfies the obligation 

of Brazil under Article 13 of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the 

Caribbean (the Tlatelolco Treaty) and under Article III of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons (NPT).” 
60 AIEA. GOV/2557. 25 November 1991. Safeguards. The Conclusion of Safeguards Agreements. An 

Agreement between the Republic of Argentina, the Federative Republic of Brazil, the Brazilian-Argentine 

Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials and the International Atomic Energy Agency for 

Application of Safeguards. Note by the Director General. Vienna: IAEA, 1991. 
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Em entrevista concedida à diplomata Carmem Moura em outubro de 2000, o Doutor 

Laércio Vinhas61, à época Representante para a Área Internacional da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear explica sobre a diferença de antes e depois da vigência do Acordo 

Quadripartite em termos de aplicação de salvaguardas ao Brasil: 

Há dois tipos de acordos de salvaguardas entre os países não-nuclearmente 

armados e a AIEA, que recebem o nome dos documentos que contêm esses modelos. 

Há os chamados acordos parciais, do tipo INFCIRC/66 e os acordos abrangentes, 

do tipo INFCIRC/153. Antes da entrada em vigor do Acordo Quadripartite, o Brasil 

tinha acordos do tipo INFCIRC/66, os chamados acordos por instalação, ou de 

aplicação parcial. Sob esse tipo de acordo, o material e o equipamento de 

determinada instalação ficam sob salvaguardas, e não podem ser transferidos para 

outra instalação. Se isso acontecer, ocorre a chamada 'contaminação de 

salvaguardas'. Por exemplo: se um reator que está sob salvaguardas recebe 

material para ser nele irradiado, esse material também passa a ser salvaguardado. 

O Brasil possuía dois acordos de salvaguardas do tipo INFCIRC/66, chamados 

trilaterais: um com os Estados Unidos e um com a Alemanha. Esses acordos foram 

assinados como exigência dos países com os quais havíamos assinado acordos de 

cooperação bilateral. Ao amparo do Acordo Bilateral com os EUA, foi recebido 

pelo Brasil o reator de pesquisas do IPEN, no âmbito da iniciativa 'Átomos para a 

paz' do Presidente Eisenhower. Vieram dos Estados Unidos igualmente o reator do 

CDTN e a usina de Angra I, que foi comprada da Westinghouse. Todos esses 

equipamentos estavam sob as salvaguardas do Acordo Trilateral AIEA/EUA/Brasil. 

Já o acordo trilateral com a Alemanha envolve todas as instalações que foram 

compradas no âmbito do Acordo de Cooperação Brasil-Alemanha. Essas 

instalações estão localizadas na INB e no CDTN, onde foram montadas pequenas 

plantas experimentais para estudos do processo de enriquecimento por 'jet-nozzle'. 

Posteriormente, Angra I também passou para o acordo trilateral com a Alemanha, 

em função da interrupção do fornecimento de combustível nuclear pelos EUA, no 

Governo Carter, em 1978, por não sermos signatários do TNP. Os combustíveis 

passaram a ser supridos pela Siemens, ou produzidos no Brasil com tecnologia da 

Siemens. Ocorreu a 'contaminação de salvaguardas' no caso de Angra I.62 (Vinhas, 

2000 apud Moura, 2001, anexo) 

O doutor Laércio Vinhas descreve como a recusa de participar do TNP custou ao 

Brasil, ao menos em relação ao Acordo Trilateral com os AIEA/EUA/Brasil, limitações de 

acesso à material e tecnologia nuclear. No entanto, com o abandono de um projeto de Brasil 

potência e de desenvolvimento autônomo de tecnologia nuclear, aderir a mecanismos do 

RINPN passou a fazer parte de uma nova estratégia de ter acesso a essa tecnologia sensível a 

partir da obtenção de importantes credenciais. 

                                                 
61 Em janeiro de 2012, o Doutor Laércio Vinhas assumiu como Representante do Brasil junto à AIEA e à 

Organização do Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares e em 2015 assumiu a presidência da 

Junta de Governadores da AIEA para 2015-2016 (BLOG ITAMARATY, 2017). 
62 IPEN significa Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e trata-se de uma autarquia vinculada a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de São Paulo e gerida 

técnica e administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (IPEN, 2016);  INB significa 

Indústrias Nucleares do Brasil e trata-se de uma empresa pública criada em 1988 que, em nome da União, exerce 

o monopólio do urânio no país, atuando na cadeia produtiva do urânio (Ministério da Ciência Tecnologia e 

Inovação, 2016) e CDTN significa Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, uma das Unidades de 

Pesquisa da CNEN, ela atua na pesquisa e desenvolvimento, ensino (pós-graduação) e prestação de serviços na 

área nuclear e em áreas correlatas (CDTN, 2016) 
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O governo Collor, em relação ao governo Sarney, marginalizou os ministros 

militares dos processos de tomada de decisão e de formulação de políticas (ZIRKER, 1993, p. 

91; OLIVEIRA, 2011, p. 29). Nesse sentido, Collor extinguiu o SNI e o CSN, que foram 

substituídos pela SAE, chefiada, na ocasião, pelo civil Pedro Paulo Bergamaschi Leoni 

Ramos (OLIVEIRA, 2011, p. 29). O controle civil sobre o PNB foi fortalecido pela CPI do 

Programa Nuclear Paralelo, de 1990. Em 1990, o presidente Collor terminou o Programa 

Nuclear Paralelo e formalmente prescindiu de conduzir explosões nucleares pacíficas, um 

ponto de disputa entre o Brasil e o RINPN na definição de uso pacífico da energia nuclear 

(SPEKTOR, 2016, p. 645). Outra medida tomada por Collor favorável a maior transparência 

na política nuclear brasileira foi a nomeação de José Goldemberg como ministro da SCT, 

colocando a CNEN sob sua responsabilidade. Oliveira (2011, p. 30) afirma que, na verdade a 

CNEN ficou sob a responsabilidade da SAE, pois os militares não queriam a supervisão de 

Goldemberg sobre o Programa Nuclear. Goldemberg era ex-presidente da SBF e da SBPC e 

era um dos principais críticos dos segredos do Programa Nuclear Brasileiro, assim como o seu 

controle militar (SOTOMAYOR, 2013, p. 94; 2014, p. 232; SPEKTOR, 2016, p. 645). A 

liderança da CNEN também foi substituída. Rex Nazaré Alvez, que era considerado muito 

próximo aos militares, foi substituído pelo químico José Luiz Santana Carvalho, em março de 

1990, a fim de desmantelar o projeto Solimões, que previa o desenvolvimento de explosivo 

nuclear pacífico (OLIVEIRA, 2011, p. 45).  

Simultaneamente, agindo nos planos interno e externo, Collor “soube angariar 

credibilidade junto à opinião pública no tocante à retirada dos militares do controle do 

programa nuclear brasileiro, anunciando inclusive a desativação dos campos de testes 

nucleares”, bem como “contemplou demandas internacionais ao aderir a regimes de não 

proliferação bastante restritivos” (WINAND, 2016, p. 132). Não houve recuos quanto à 

necessidade de desenvolvimento de tecnologia nuclear autônoma, a fim de atender às 

necessidades nacionais, nem mudança de postura em relação ao TNP (WINAND, 2016, p. 

133-134). Isso pode ser verificado nos relatórios do Grupo de Trabalho sobre o Programa 

Nacional de Energia Nuclear (GT-Pronem)63. 

[...] as discussões do Grupo concluíram pela reafirmação do caráter 

discriminatório e desequilibrado dos chamados ‘regimes de não proliferação’ do 

plano internacional, que têm resultado, no mais das vezes, no cerceamento do 

desenvolvimento científico e tecnológico para legítimos fins civis nos países em 

desenvolvimento, sem coibir, em contrapartida, o contínuo acúmulo e 

aperfeiçoamento de arsenais nucleares. 

                                                 
63 Grupo coordenado pela SAE e criado pelo Decreto nº 99.194, de 27 de março de 1990, que visou a estudar a 

situação das atividades nucleares no país e propor mudanças na legislação (BRASIL, 1990). 
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Ademais, a experiência internacional comprovou que os referidos ‘regimes de não 

proliferação’ não trouxeram benefícios palpáveis aos países em desenvolvimento 

que a eles aderiram. A transferência de tecnologia prometida pelos países mais 

avançados viu-se frustrada, na prática, pelas legislações internas e disposições 

unilaterais desses últimos, muitas vezes em flagrante contradição com as 

obrigações internacionais assumidas. 

Nesse sentido, o Grupo concluiu pela inaceitabilidade de uma situação em que um 

círculo restrito de países se arvore em árbitro autonomeado da moralidade 

internacional e censo da difusão do conhecimento. (GT-PRONEM, 1990, p.65-66 

apud WINAND, 2016, p 135-136) 

 

  

2.5- GOVERNO ITAMAR FRANCO 

 

O governo Itamar Franco (1992-1994) é considerado um interregno de resgate de 

princípios do paradigma desenvolvimentista. Itamar teve como chanceleres Fernando 

Henrique Cardoso (1992-1993), seguido por Celso Amorim (1993-1994). Amorim descreveu 

as ações de política externa do governo Itamar Franco no sentido de recuperar o 

desenvolvimento como “vetor da ação externa”, não igual ao paradigma desenvolvimentista, 

mas com adaptações requeridas pela globalização (CERVO, 2006, p.16). O próprio Itamar 

Franco descreveu com as seguintes palavras sua política externa: “Constitui objetivo maior de 

política externa em meu Governo a geração de condições internacionais favoráveis à 

realização do desenvolvimento econômico e social do Brasil” (CERVO, 2006, p. 15). Em sua 

administração, houve uma correção de rumos, na política exterior, valorizando as iniciativas 

globais multilaterais, com ênfase na América do Sul, em demandas de reformas das OIs e na 

cooperação Sul-Sul (PECEQUILO, 2012, p. 53-54).  

Analogamente, Letícia Pinheiro (2004, p. 58) defende que a política externa de 

Itamar Franco buscou adaptar a diplomacia brasileira às novas circunstâncias internacionais 

sem abandonar a prioridade histórica à promoção do desenvolvimento e à busca de 

autonomia, mas não se pode dizer que houve inauguração de um novo paradigma de política 

externa. O governo Itamar não interrompeu, apesar de suas propensões nacionalistas 

(FAUSTO, 2013, p. 476), o programa de privatizações que herdou do governo anterior e que 

continuaria no seguinte. O governo de Itamar Franco é curto e fica entre dois de mesma linha 

paradigmática, desse modo Cervo (2008, p. 51-52) não distingue e estabelece de 1990 a 2002 

o período do paradigma do Estado normal (ou neoliberal). Nesse ínterim, viu-se um freio do 

ímpeto neoliberal (Cervo 2006, p. 14), mas sem grandes mudanças de rumo.  
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No campo da política externa nuclear, viu-se no governo Itamar Franco a conclusão 

de decisões adotadas por Brasil e Argentina em Foz do Iguaçu, em 1991, isto é, tomar as 

providências necessárias para colocar em vigor o Tratado de Tlatelolco. 

Por iniciativa brasileira, o Tratado de Tlatelolco (BRASIL, 1994) exige em seu artigo 

28, parágrafo 1º: 

a) assinatura e ratificação do Tratado por todos os Estados situados em sua zona de 

aplicação; 

 

b) assinatura e ratificação, por todos os países continentais e extracontinentais que 

mantêm territórios sob sua responsabilidade de jure ou de facto na zona de 

aplicação do Tratado, do Protocolo I, pelo qual se comprometem a aplicar o 

estatuto de desnuclearização a esses territórios; 

 

c) assinatura e ratificação, pelas potências nucleares, do Protocolo II, pelo qual se 

comprometem a respeitar o estatuto de desnuclearização na área compreendida 

pelo Tratado; 

 

d) conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais de aplicação de salvaguardas com 

a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

 

Para entrar em vigor, o Brasil precisava dispensar esses requisitos, o que foi 

protelado pelo Brasil tanto em função de fatores vinculados ao cenário internacional, marcado 

pelo continuado confronto entre as superpotências, como devido à desconfiança em relação à 

Argentina, que havia firmado o Tratado, mas não o havia ratificado, além de, internamente, 

isso deixar em aberto as opções do desenvolvimento do programa nuclear brasileiro 

(MOURA, 2001, p. 128). 

Sobre o requisito do parágrafo 1(a), Cuba é o Estado que mais demorou a assinar e 

ratificar o Tratado de Tlatelolco, tendo feito o primeiro em 25 de março de 1995 e o segundo 

só em 23 de outubro de 2002.  Sobre o requisito do parágrafo 1(b), a França, em 1991, era o 

único país extracontinental que não havia ratificado o Protocolo I, o que mudou após 

Argentina, Brasil e Chile tomarem iniciativas para acelerar a vigência do Tratado de 

Tlatelolco; dessa forma a França ratifica o protocolo em 2 de agosto de 1992 (REDICK, 1981, 

p. 106; Moura, 2001, p. 128-129). 

Brasil, Argentina e Chile propuseram emendas ao tratado à Openal, em 1992, para 

aperfeiçoar, sobretudo, os artigos 14, 15 e 16 do tratado com o objetivo de preservar a 

confidencialidade de informações referentes às atividades nucleares dos países-membros e 

atribuir unicamente à AIEA a função de realizar inspeções especiais previstas no Tratado de 

Tlatelolco, dada a reconhecida competência técnica da agência (MOURA, 2001, p. 129). Em 
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1992, a Argentina de Menem, de alinhamento “quase automático” com os EUA, declarou 

intenção de assinar o TNP, o que veio a fazer em 1995 (MOURA, 2001, p. 131). 

As emendas foram aprovadas em 26 de agosto de 1992. A aprovação do texto 

emendado pelo Congresso Nacional aconteceu em 13 de maio de 1994.  Em 30 de maio do 

mesmo ano, o Brasil apresentou à Opanal a Declaração de Dispensa de preenchimento dos 

requisitos estabelecidos nos incisos (a) e (d) do primeiro parágrafo do artigo 29. A 

promulgação do texto deu-se, apesar da vigência desde 30 de maio, em 16 de setembro de 

1994, por meio do Decreto Nº 1246 (BRASIL, 1994; OLIVEIRA, 2011, p. 60). 

Sobre a assinatura de mais compromissos internacionais no RINPN, Lampreia fala 

em depoimento de quando secretário-geral do MRE, no governo Itamar Franco, e afirma “eu 

tive discussões com chefes militares importantes, como ministro interino e como secretário-

geral, com o Fernando Henrique, em torno disso, porque ainda havia um resquício de uma 

veleidade nuclear” (LAMPREIA, 2008, p. 78). Isso sugere que as decisões tinham alguma 

resistência de setores mais nacionalistas dentro a burocracia estatal. Além disso, ele relata:  

 

[...] tinha havido já batalhas bastante difíceis e complicadas com os militares... 

Batalhas todas intramuros, evidentemente, não públicas. Mas tinha havido 

discussões bastante grandes em torno dos acordos de não proliferação 

preliminares, quer dizer, o acordo da agência de Viena...acordos sobre o séquito de 

inspeções, Tlatelolco e os próprios acordos com a Argentina, mas especialmente o 

acordo com a agência de Viena, porque o acordo com a agência de Viena envolvia 

inspeções de instalações nucleares e os militares tinham lá as suas dúvidas que isso 

fosse o melhor caminho” (Lampreia, 2008, p. 154-155). 

 

 

O TNP ainda tinha resistências nessa época. Não há indicadores de que se pretendia, 

em algum momento, aderir ao Tratado. Ao contrário, como indica o artigo escrito pelo 

senador Dirceu Carneiro (PSDB/SC), em 1994: 

 

O Brasil não assinou e não vai assinar o Tratado de Não-Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP) por considerá-lo discriminatório e injusto. Mas, por outro lado, 

proibiu a construção da bomba atômica, pela Constituição, sendo, creio, o único 

país que assim procedeu. Mesmo assim a comunidade internacional, por 

conveniência, coloca o Brasil ao lado da Índia, Paquistão, Israel, que não 

assinaram o TNP, porque possuem a bomba, e assim também nos discrimina e 

dificulta o acesso a tecnologias sensíveis. (CARNEIRO, 1994). 

  

Acreditava-se que a vigência de salvaguardas abrangentes da AIEA no Brasil seria 

suficiente para “reverter a imagem do Brasil como país pouco confiável para a transferência 

de tecnologias sensíveis” (JORNAL DO BRASIL, 1994). Não se considerava necessário nem 

justo assinar o TNP naquele momento. 
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2.6- CONCLUSÃO 

 

O capítulo aborda a centralidade da AIEA no RINPN, bem como a formulação 

do TNP como principal instrumento normativo desse regime, no contexto sistêmico da 

bipolaridade, o que explica, em parte, as características de sua redação. Também é 

explicada a importância do Tratado de Tlatelolco, no contexto regional da América 

Latina e detalhes de sua redação que justificam o fato de só ter entrado em vigor, no 

Brasil, em 1994. Notam-se as críticas ao TNP, como a tese do congelamento de poder 

do embaixador Araújo Castro, o engajamento brasileiro pelo desarmamento nuclear e a 

defesa do seu direito ao desenvolvimento da tecnologia nuclear.  

A crítica brasileira ao TNP e ao RINPN, na época, baseava-se em questões de 

princípio e de ordem prática. O Brasil, por meio da Tese de Congelamento do Poder 

Mundial, do embaixador Araújo Castro, denunciava a iniquidade do TNP e da Ordem 

Internacional de então, caracterizando a estratégia de “autonomia pela distância” da 

política externa brasileira. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro preocupava-se com o 

desenvolvimento autônomo e tecnologia nuclear, reduzindo o hiato tecnológico em 

relação a países desenvolvidos. A partir do governo Costa e Silva, em 1967, o interesse 

em resguardar o desenvolvimento nacional de tecnologia nuclear, o que gerou mudanças 

na composição das missões diplomáticas brasileiras no ENDC e no Copredal. 

A distensão das relações com a Argentina, a partir da assinatura do Acordo 

Tripartite, em 1979, abriu a oportunidade para a construção de confiança mútua entre 

Brasil e Argentina, com o primeiro acordo de cooperação nuclear assinado em 1980. 

Esse processo de aproximação bilateral na área nuclear avançou ao longo de uma 

década, levando à assinatura do Acordo de Guadalajara, em 1989, que cria a ABACC e 

à do Acordo Quadripartite, em 1991. 

Embora não haja evidências contundentes de que o Brasil pretendia construir 

ADMs, é explícita a intenção de adquirir a capacidade de realizar explosões nucleares 

pacíficas. Essa intenção foi explicitamente abandonada no governo de Fernando Collor, 

embora esforços nesse sentido possam ser identificados no governo de José Sarney, 

após o Brasil completar o ciclo do urânio combustível, em 1987.  
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CAPÍTULO 3 - GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E A ADESÃO AO TNP 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso continuou a tendência de Collor de Mello, 

pondo à frente do Itamaraty o grupo chamado de institucionalistas pragmáticos por Miriam 

Saraiva (2010, p. 46). O paradigma neoliberal “implantou-se” no Brasil com Collor (1990-

1992) e “consolidou-se” com o governo de FHC, durante seus dois mandatos (1995-2002) 

(CERVO, 2002, p. 5-10; 2008, p. 51-52). 

Na experiência brasileira, as mudanças políticas não implicaram uma mudança 

imediata de política exterior (CERVO, 2008, p. 36). Cervo (2002, p. 6-10; 2008, p. 82) usa o 

termo “dança de paradigmas” para definir a política exterior do governo FHC, pois ele 

apresenta traços resistentes do paradigma anterior, o desenvolvimentista, que não foi 

encerrado plenamente; apresenta mais evidentemente as características do paradigma ao qual 

pertence, o neoliberal; e ensaia os termos do próximo, o logístico. Isso ocorre em oposição à 

Argentina de Carlos Menem (1989-1999) que se tornou o principal parâmetro latino-

americano para aplicação das instruções neoliberais. O Brasil, por sua vez, durante a era 

Cardoso, manifestou hesitações na dosagem desse novo modelo de inserção internacional.  

Para Cervo (2008, p. 82), as “incoerências teóricas” do próprio Fernando Henrique se 

refletem em sua política externa, caracterizada pela “coexistência paradigmática”: “O Brasil 

de Cardoso manifesta hesitações quanto ao ritmo e à coerência a adotar diante do novo 

modelo de inserção internacional e organização interna” (CERVO, 2008, p. 82). Teria havido 

a submissão do Brasil ao consenso do centro do capitalismo global, o que incluiria a adesão 

ao TNP e demais regimes internacionais (CERVO, 2010, p. 7). De acordo com Sombra 

Saraiva (2005, p. 72), os liberais do governo de FHC “sacrificaram o capital diplomático e 

negocial que o Brasil havia construído nas décadas anteriores”.  

No governo FHC, o Brasil fez ajustes aos ordenamentos externos, aceitando 

preceitos de “soberania compartilhada”, que seria, para Cardoso, a face da “inevitável onda 

globalizatória” (LESSA et al., 2009, p. 92). A ideia era que não havia mais possibilidade de 

manter os princípios do paradigma desenvolvimentista, pois já não traria os benefícios de 

antes, dadas as profundas mudanças do SI. Para Maria Regina Soares Lima e Monica Hirst 

(2009, posição 528-539), historicamente, as principais vulnerabilidades externas do Brasil são 

econômicas; dessa forma, “o núcleo da agenda da política externa brasileira sempre foi 

predominantemente condicionado pelo modelo econômico vigente”. Na década de 1990, a 

crise do modelo de industrialização protegida pelo Estado abriu espaço para a implementação 
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de políticas neoliberais, adotando um modelo de “integração competitiva à economia global” 

(LIMA; HIRST, 2009, posição 539). As autoras entendem que uma nova conjuntura crítica 

surgiu em 1990, com o fim da Guerra Fria. Conjunturas críticas são geradas por uma 

combinação simultânea de transformações sistêmicas e domésticas: “são momentos nos quais 

os padrões dominantes de desenvolvimento interno e a inserção internacional se esgotam e 

uma nova coalizão sociopolítica emerge, alterando tanto a política econômica externa quanto 

a política externa” (LIMA; HIRST, 2009, posição 539). 

Além disso, após o fim da URSS, as preocupações sobre segurança de instalações 

nucleares em países menos desenvolvidos, a percepção de ameaças terroristas de uso de 

ADMs, a descoberta de redes clandestinas de comércio e transferência de tecnologia nuclear, 

bem como a erosão de barreiras técnicas para o desenho de armas nucleares motivaram maior 

atenção ao RINPN nos anos 1990 (HERZ; LAGE, 2011, p. 35). Para Cristina Pecequilo 

(2012, p. 61-62), as relações do Brasil com os EUA têm dois momentos no governo de FHC: 

de 1995 a 1998, caracterizado por uma postura de alinhamento pragmático; de 1999 a 2002, 

caracterizado pela relativização dessa aproximação, com ênfase em projetos no eixo 

simétricos das relações internacionais. 

A política externa de FHC aproximou o Brasil dos regimes internacionais vigentes, a 

fim de ampliar “a margem de manobra” do país e possibilitar o seu acesso aos benefícios que 

se esperava obter da globalização na época (BANDARRA, 2016, p. 123). A expectativa era 

que a adesão ao TNP “exercesse impacto abrangente nas relações com o Eixo Assimétrico”, 

favorecendo a retirada de ressalvas feitas por países como os EUA ao Brasil no campo de 

transferência de tecnologia (BANDARRA, 2016, p. 146). 

Embora o chamado paradigma pela integração64, do ministro Luiz Felipe Lampreia, 

previsse a adoção do comportamento do mainstream, ele não deixava de lado as 

especificidades e os interesses nacionais. O objetivo dessa nova administração do MRE era 

“fortalecer a presença brasileira nos debates sobre as novas questões da agenda global” 

(PINHEIRO, 2004, p. 61). Para Letícia Pinheiro (2004, p. 61-62), havia uma duplicidade 

paradigmática no governo Cardoso que não se deve a uma transição de paradigmas, mas a 

uma complementariedade de visões. O “institucionalismo pragmático” é definido pela autora 

como:  

Institucionalista porque, sem chegar a negar algumas premissas básicas do 

realismo como a visão do sistema internacional como anárquico, a política externa 

                                                 
64 Como o próprio ministro Emb. Luiz Felipe Lampreia (1995-2000) chamou o modelo de inserção internacional 

por ele inaugurado.  
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brasileira se revestiu de uma visão que justificava e estimulava a adesão aos 

regimes internacionais e às instituições que os incorporam como solução para os 

problemas de ação coletiva. Enfim, em nome da diminuição dos custos de 

transação, redução de incertezas e busca da maximização de ganhos (absolutos) 

buscou-se o reforço da cooperação. No entanto, paralelamente a essa vertente, 

sobreviveu a visão realista clássica que percebe as relações internacionais como 

calcadas no princípio do auto-interesse e na busca por ganhos relativos. 

(PINHEIRO, 2004, p. 61-62) 

Em um contexto histórico, após a Guerra Fria, no qual mais da metade dos países do 

mundo são democracias, havia, de acordo com Joseph Nye (2004, p. 105), uma nova 

necessidade de criar uma imagem favorável na opinião pública, especialmente em países onde 

regimes autoritários foram substituídos por democracias. Esse era o caso do Brasil, no 

governo de FHC, no qual se emprega um esforço de “renovação de credenciais”, visando à 

participação do Brasil, de forma significativa, das decisões globais (FONSECA JR., 2004, p. 

367). Era momento de criação de regras e instituições que “recolham as novidades” e novas 

formulações do que é legítimo (FONSECA JR., 2004, p. 364). Diante disso, muda-se a 

percepção do que é comportamento adequado no RINPN. 

No pós-Guerra Fria, havia tendências claras, como “uma ênfase crescente no tema da 

não proliferação, na defesa dos direitos humanos e da democracia, com a revitalização dos 

mecanismos de segurança coletiva e dos organismos multilaterais (FONSECA, 2004, p. 367-

368). A ideia é a de que o Brasil, como potência média, teria a capacidade de articular-se por 

meio de foros multilaterais, influenciando a agenda internacional por meio das instituições por 

ser um país significativo politicamente e economicamente (SOTOMAYOR, 2013, p. 82). 

Fonseca Jr. (2004, p. 358) usa muito o termo legitimidade, ao invés de credibilidade, 

e defende que a preocupação com a legitimidade é um elemento central da ação externa do 

Brasil, pois o Brasil seria, conforme afirmava o chanceler Saraiva Guerreiro, um país sem 

“excedentes de poder”. Dessa forma, uma compreensão adequada dos movimentos do sistema 

internacional, a legitimidade de seus pleitos e a coerência de suas ações são meios necessários 

para uma “boa política externa” (FONSECA JR., 2004, p. 358-359). 

Ao longo dos oito anos de governo FHC, tentou-se, na política externa mudar a 

lógica de autonomia pela distância, marcada por uma reatividade na política externa, pela de 

“autonomia pela integração”, de modo a participar ativamente na elaboração de normas e de 

pautas internacionais, o que era mais restrito no contexto anterior da Guerra Fria (VIGEVANI 

et al., 2003, p. 32; VIGEVANI; CEPALUNI, 2012, p. 53-61; FONSECA JR. 2004, p. 363-

364). Dessa forma, a administração de Cardoso, na política exterior, caracteriza-se por buscar 

internalizar, absorver e consolidar as mudanças liberalizantes que a Globalização trazia à 

sociedade internacional na década de 1990 (VIGEVANI; CEPALUNI, 2012, p. 53). Para 
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Vigevani (et al., 2003, p. 32, 37-38) é “autonomia pela integração”, enquanto para Fonseca Jr 

(2004, p. 363-367) é “autonomia pela participação”. 

O acervo de uma participação positiva, sempre apoiada em critérios de 

legitimidade, nos abre a porta para uma série de atitudes que têm dado nova feição 

ao trabalho diplomático brasileiro. A autonomia, hoje, não significa mais 

‘distância’ dos temas polêmicos para resguardar o país de alinhamentos 

indesejáveis. Ao contrário, a autonomia se traduz por ‘participação’, por um desejo 

de influencia a agenda aberta com valores que exprimem tradição diplomática e 

capacidade de ver os rumos da ordem internacional com olhos próprios, com 

perspectivas originais. Perspectivas que correspondam à nossa complexidade 

nacional (FONSECA JR, 2004, p. 368).  

 

O próprio chanceler Lampreia batizou de “autonomia pela integração”, em aula 

magna proferida no Instituto Rio Branco: 

 

Acho perigoso tentar reduzir toda uma concepção de política externa a um 

determinado slogan, a um rótulo que seja uma espécie de ‘chave mágica’ para o 

entendimento. Tenho sido, frequentemente, desafiado a dar um rótulo para a 

política externa do presidente Fernando Henrique. Mas, creio que, se pudesse 

resumir o sentido principal dessa política externa, eu diria que ela é a busca da 

autonomia pela integração. Ou seja, ao invés de uma autonomia isolacionista, uma 

autonomia articulada com o meio internacional. Em outras palavras, a manutenção 

de um comportamento de mainstream, mas com atenção à especificidade do Brasil, 

tanto nos seus condicionamentos, quanto nos nossos objetivos e interesses. O meu 

querido amigo Gelson Fonseca, professor ilustre, intelectual extraordinário e um 

grande diplomata, lançou recentemente um livro, em que ele faz o contraste entre a 

busca, no passado, do que chama ‘autonomia pela distância’, com a atual 

construção que ele chamou de ‘autonomia pela participação’. Creio que se o 

Gelson me permite, eu vou, então, usar essa sua concepção, mas falando não da 

autonomia pela participação, mas da autonomia pela integração que, no fundo, é a 

mesma coisa, de uma maneira, digamos, mais específica e mais gráfica 

(LAMPREIA, 199965 p. 89-90 apud WINAND, 2016, p. 145-146). 

 

Esse esforço por um engajamento na construção de uma agenda positiva nas relações 

internacionais, contribuindo para o aperfeiçoamento dos regimes internacionais, engloba 

vários regimes internacionais (PECEQUILO, 2012, p. 64), sendo o de não proliferação o caso 

relevante para este estudo. É importante notar que a posição do Brasil no RINPN é coerente 

com o modelo de inserção internacional adotado. 

Para Rubens Ricupero (2017, p. 626), a autonomia pela participação não era 

novidade. Ele remete à Operação Pan-Americana de Juscelino Kubitschek, às negociações 

comerciais do GATT, à instituição da Unctad, entre outras ocasiões caracterizadas pela 

tentativa de influir na formulação de normas e regimes internacionais e regionais. A 

originalidade do modelo de inserção internacional de FHC teria dois aspectos: 

 

                                                 
65 LAMPREIA, Luiz Felipe A. Diplomacia Brasileira: palavras, contextos e razões. 2ed. Rio de Janeiro: 

Lacerda editores, 1999.  
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O primeiro tem a ver com uma atitude geral de mudança de ênfase. Em lugar de 

acentuar o discurso de crítica e denúncia das injustiças e desequilíbrios do 

ordenamento internacional, adotou-se posição que se pretendia construtiva e 

propositiva. Se o país quisesse influir no aperfeiçoamento das normas, teria de 

substituir a abstenção, a crítica a partir de fora, pela inserção que possibilitasse 

pesar no debate no interior dos mecanismos decisórios. O segundo aspecto refere-se 

justamente à aplicação dessa mudança de atitude a casos concretos, dos quais o 

mais emblemático foi, sem dúvida, a revisão da tradicional posição brasileira de 

recusa de assinar o TNP (RICUPERO, 2017, p. 626). 

 

 

Na área nuclear, Leonardo Bandarra (2016, p. 150) defende que os governos Collor, 

Franco e Cardoso adaptaram, cada um a seu modo, a política externa brasileira ao sistema 

internacional do pós-Guerra Fria, conciliando três ambições do Brasil: o desenvolvimento 

autóctone de tecnologia nuclear; a obtenção de transferência de tecnologia do eixo assimétrico 

das relações exteriores; a manutenção de um sistema regional pacífico e seguro, livre de 

ameaças nucleares externas. 

Percebe-se nas atitudes da política externa de FHC uma “liberalização 

condicionada”, sem abandonar o interesse nacional (SARAIVA, 2010, p. 47). Deve-se notar 

que, os impedimentos que se verificavam até início da década de 1990 começaram a ser 

levantados a partir da vigência do Acordo Quadripartite e adoção de medidas correlatas de 

não proliferação (MOURA, 2001, p. 4).  

 

3.1- DIPLOMACIA PRESIDENCIAL 

 

A diplomacia presidencial é, de acordo com Sérgio Danese (2017, p. 33), uma das 

manifestações da diplomacia de cúpula ou de mandatários, e que ganhou, no Brasil, a partir 

do governo de FHC uma “nova dimensão no planejamento estratégico e na execução da 

política externa brasileira”. Por isso, a observação da atuação do presidente Cardoso é 

relevante no estudo do processo de tomada de decisão sobre a adesão ao TNP. Para Celso 

Lafer, a diplomacia presidencial de FHC foi consequência de articulação entre projeto político 

interno e projeto diplomático: 

[...] em função do talento político e intelectual do presidente, o soft power de vis 

atractiva, com vistas a ampliar as possibilidades de utilização de recursos externos 

para atender às necessidades internas do desenvolvimento, na presente conjuntura 

do funcionamento do sistema internacional (DANESE, 2017, p. 25). 

 

Na administração de FHC, desde o início de seu governo, sua diplomacia 

presidencial foi observada por meio das visitas oficiais, do foco das atenções da mídia, da 

opinião pública, do Congresso Nacional e dos meios acadêmicos (DANESE, 2017, p. 37). 
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Vale a pena notar que o presidente FHC foi ministro das Relações Exteriores entre outubro de 

1992 e maio de 1993. Foi a primeira vez, na história do Brasil, que foi eleito um presidente da 

República que tivera a experiência de chefiar a chancelaria do país anteriormente. Isso ajuda a 

entender a importância dada à política exterior por FHC. Embora a atuação diplomática do 

chefe de Estado seja um instrumento de política externa tradicional na diplomacia mundial e 

na brasileira, não há precedentes o realce que ela alcançou no governo de FHC (DANESE, 

2017, p. 37). A razão desse realce deveu-se à intensidade da agenda de política externa no 

presidente, bem como à ênfase dada ao discurso diplomático (DANESE, 2017, p. 38). Além 

disso, sua política exterior também foi caracterizada pela intensificação da participação do 

presidente em reuniões de cúpula e maior visibilidade em OIs (PECEQUILO, 2012, p. 63). 

FHC tinha a preocupação de destacar-se como uma das “novas lideranças”, ao lado de Bill 

Clinton e de Tony Blair, um dos principais nomes da “Terceira Via”, bem como um defensor 

da reforma do paradigma da Social Democracia (PECEQUILO, 2012, p. 64).  

No governo de Fernando Henrique, o fenômeno de “presidencialização” da política 

externa brasileira, que é caracterizado pela condução da política externa feita diretamente e 

rotineiramente pelo presidente da República, reduzindo a autonomia decisória do Itamaraty, 

alcançou seu ápice (AMORIM NETO, 2011, p. 125-127; ALSINA JR., 2003, p. 57). “Antes 

de 1994, os presidentes brasileiros eram altamente dependentes do MRE e concediam ao 

ministério grande autonomia decisória” (CASON; POWER66, 2009, p. 121-122 apud 

AMORIM NETO, 2011, p. 125). Por sua vez, como foi verificado na seção 2.4, o presidente 

Collor também mantinha certa autonomia do MRE.  

Duas variáveis são usadas para verificar essa mudança a partir de 1994, o aumento de 

viagens presidenciais e o aumento da frequência de mudança dos titulares das principais 

embaixadas brasileiras, principalmente no primeiro mandato (AMORIM NETO, 2011, p. 127-

130). Além disso, dois órgãos de assessoramento direto na área externa foram criados, a 

Câmara de Comércio Exterior e a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o 

objetivo de “formular políticas, estabelecer diretrizes, aprovar e acompanhar os programas a 

serem implantados, no âmbito das matérias correlacionadas” (DANESE, 2017, p. 40-41). A 

Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional teve participação no processo decisório da 

adesão ao TNP, o que é explicado na seção 3.2.1. 

                                                 
66 CASON, Jeffrey; POWER, Tomothy J. Presidentialization, Pluralization, and the Rollback of Itamaraty: 

Explaining Change in Brazilian Foreign Policy Making from Cardoso to Lula. International Political Science 

Review, v. 30, n. 2, p. 117-140, 2009. 
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Para Visentini (2013, p. 104), FHC “esvaziou o Itamaraty de algumas funções”, pois 

o MRE teria membros resistentes ao Neoliberalismo, que eram defensores do projeto 

nacional-desenvolvimentista. Algumas atribuições econômicas foram transferidas para o 

Ministério da Fazenda, e ao MRE restou atividades de caráter técnico, ficando a 

representatividade sob liderança do presidente por meio de sua diplomacia presidencial. O 

governo FHC foi, pois, caracterizado pela centralidade que o presidente da República teve na 

condução da política externa (VIGEVANI et al., 2003, p. 40). O presidente tentou associar a 

imagem do Brasil com a sua função de político e de intelectual, o que era reconhecido por 

outros chefes de estado e de governo, em reuniões de cúpula (VIGEVANI et al., 2003, p. 42). 

Em seu governo, houve um aumento significativo, na leitura de Vigevani (et al., 2003, p. 42), 

da ênfase das relações externas na agenda interna. Isso tem muito a ver com um processo de 

maior abertura da política externa como um todo, no período, enquanto política pública 

(PENNA FILHO, 1999, p. 128; LOPES, 2011, p. 68-69; PINHEIRO DA SILVA, 2018, p. 87-

90). 

De acordo com Guimarães (2005, p. 143), a liderança pessoal do presidente FHC 

caracterizou o campo diplomático, bem como facilitou a unidade e a coordenação de ações no 

governo. Ele afirma acerca da diplomacia presidencial de FHC: 

[...] Cardoso não só tomou as principais decisões que lhe cabem como chefe de 

Estado como se ocupou de uma tarefa que normalmente é delegada ao Itamaraty e 

que é, via de regra, uma competência residual do Presidente da República, que é a 

da formulação da política exterior. Os temas mais sensíveis, de cunho político, 

ficaram sob o controle de Cardoso, restando ao ministério a implementação de suas 

diretrizes, num processo oposto ao do período dos militares, quando o Presidente, 

em geral, decidia de forma conjunta com o Itamaraty e não raro esta chancelaria, 

na prática, pela especialização e alto conhecimento do problemas e questões 

internacionais, formulava com grande margem de autonomia, a política externa do 

país. (GUIMARÃES, 2005, p. 169) 

 

Posto que FHC tenha tido uma atuação diferenciada na sua chamada diplomacia 

presidencial, não há evidências de que tenha alijado o Itamaraty do processo decisório. Ao 

contrário, podem-se observar diferentes momentos em que o chanceler, outros diplomatas, 

bem como os militares foram consultados antes de se tomar a decisão de adesão ao TNP.  

 

3.2- PROCESSO DE ADESÃO AO TNP 

FHC, quando ainda era candidato à Presidência da República, em 1994, em 

entrevista à jornalista Tânia Malheiros afirmou sobre o TNP: 

Fui a favor da assinatura e da ratificação do Acordo Quadripartite. Coube-me, 

aliás, conduzir o processo de sua ratificação pelo Congresso quando era ministro 
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das Relações Exteriores. Mas não há razões para assinar o TNP, um instrumento de 

caráter discriminatório que não impede a proliferação vertical de armas nucleares 

por parte daqueles que já são detentores delas. O TNP é um tratado que desarma os 

desarmados. O Brasil optou por ser parte do “Tratado de Tlatelolco” e de um 

regime de não-proliferação, negociando com a Argentina, A AIEA e a Agência 

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle, que é tão abrangente quanto o 

TNP e é mais justo porque não tem o caráter discriminatório deste. (MALHEIROS, 

1996, p. 161). 

A mudança de opinião acerca do TNP após essa declaração tem a ver com o fato de 

que, a partir de 1995, a conjuntura doméstica e a internacional em relação ao RINPN na qual 

FHC passou a governar passou a ter características inéditas em comparação a governos 

anteriores. Essas circunstâncias devem ser compreendidas historicamente, a fim de não 

comprometer a análise do processo decisório em estudo. 

Na interpretação de Érica Winand (2016, p. 125), o Brasil rechaçou o TNP durante 

três décadas, aderindo ao Tratado somente quando a autonomia nacional no campo nuclear “já 

estava garantida e quando sua assinatura acarretasse maiores vantagens na seara do 

intercâmbio tecnológico”. 

A pesquisa de Gabriela Batista (2011) conclui que a explicação oficial de mudança 

de postura em relação ao TNP está correta, sendo fruto de mudanças que ocorreram no plano 

internacional após o fim da Guerra Fria, juntamente com mudanças domésticas, com o fim do 

regime militar. 

Diego Jesus (2012, p. 265-366, 383) defende que a política externa do Brasil na área 

nuclear teria mudado, na década de 1990, principalmente, da “autonomia pela distância” para 

a “autonomia pela participação”, a fim de obter uma participação mais relevante nos foros 

internacionais, particularmente na elaboração de normas do RINPN. Essas mudanças seriam 

resultado de pressões externas de grandes potências e oportunidades de engajamento em 

instituições internacionais relevantes; mas também por pressões de atores domésticos, como 

parlamentares, militares, pesquisadores da área nuclear e a sociedade civil (JESUS, 2012, p. 

366, 383). 

Matias Spektor tem uma perspectiva muito próxima à de Fonseca Jr. Para Spektor 

(2016, p. 645-646): 

O Brasil, sem dúvida, adotou o regime de não-proliferação como parte de um 

movimento estratégico mais amplo em direção ao internacionalismo liberal. Líderes 

liberais como os presidentes Collor e Fernando Henrique Cardoso afastaram-se da 

tradicional postura nuclear nacionalista em sua determinação de se adaptar à 

globalização econômica. Collor, o modernizador liberal par excellence, falou da 

necessidade de “se juntar às fileiras do Primeiro Mundo” e, portanto, encerrou o 

“programa paralelo” e também assinou com os regimes liberais globais em campos 

tão variados como direitos humanos, comércio e meio ambiente. 
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Apesar desse movimento em favor dos regimes internacionais o caso do TNP é 

excepcional. Spektor complementa: “Apesar de tudo isso, mesmo Collor manteve parte do 

excepcionalismo nuclear em seu coração. Ele, aparentemente, nunca contemplou seriamente 

assinar o TNP. Collor entendia o TNP como um tratado fundamentalmente injusto que não 

servia aos interesses brasileiros” (SPEKTOR, 2016, p. 646). 

Ao descrever o processo de adesão ao TNP, em 2018, Cardoso afirma: 

[...] naquele momento, em que a Argentina voltou a redemocratização, foi eleito o 

Alfonsín, e o Alfonsín tinha vindo aqui, ao Brasil, antes de ser presidente, para 

assistir a posse do governador Montoro, e o brasileiros não sabiam da importância 

do Alfonsín então; mas ele se elegeu, pouco depois, presidente. E o presidente 

Sarney teve um relacionamento muito positivo com o presidente da Argentina. E a 

partir de, provavelmente, essas incitações de vários setores do mundo que queriam 

estender o Tratado de Não Proliferação, a decisão do Brasil com a Argentina foi 

pioneira, na formação dessa agência de vigilância recíproca [ABACC]. Isso dava 

ao Brasil possibilidade de desenvolver a tecnologia nuclear sem que fosse obstado 

por outros países porque se tratava de um desenvolvimento para fins pacíficos. Essa 

foi a motivação principal que nos levou à assinatura do Tratado de Não 

Proliferação. Infelizmente, a proliferação continuou e continuou. Ainda 

recentemente, estamos vendo, nesse momento, negociações com a Coreia do Norte 

em função do armamento nuclear. Mas o fato de o Brasil e a Argentina terem-se 

comprometido e efetivamente terem cumprido o que disseram que iam fazer. Nós 

temos aí investigação simultânea, a qualquer momento a inspeção pode-se realizar. 

Isso permitiu que o Brasil continuasse a desenvolver seu programa atômico, sem 

esse risco de interferência de que se impedisse que nós avançássemos.  

Eu me recordo que, certa ocasião, o então ministro de ciência e tecnologia me 

informou que iam fazer qualquer coisa no avanço de paletas para abastecer os 

computadores da...os geradores atômicos, e eu disse: olha, eu não vou nem lá na 

inauguração que vai dar a impressão de que estamos aqui exagerando na 

celebração de um fato importante, mas que é um fato que não se dirige ao nosso 

rearmamento, senão que se dirige à nossa capacidade de geração de energia 

elétrica.  

Então, isso é o que me recordo. Foram essas as nossas motivações. (CARDOSO, 

2018). 

 

De acordo com o então chanceler Luiz Felipe Lampreia (1997) a “mudança do 

cenário estratégico internacional desvalorizou politicamente a opção nuclear”. Para Lampreia, 

a resposta para a mudança de postura em relação ao TNP está no: 

 [...] processo de mudanças por que passaram as relações internacionais, sobretudo 

com o fim da guerra fria, e nas transformações sofridas pelo próprio TNP, que, de 

instrumento de congelamento do poder, se vem tornando mecanismo de progresso 

rumo ao desarmamento e à não-proliferação (LAMPREIA, 1997). 

Em 11 de abril de 1995, a resolução 984 do CSNU reconheceu formalmente os 

compromissos unilaterais dos Estados autorizados pelo TNP a terem armas nucleares de não 

usarem nem ameaçarem de usar suas armas nucleares contra países não nucleares que 

aderiram ao TNP (BURNS; COYLE, 2015, p. 60). Além disso, na V Conferência de Exame 

do TNP, em 1995, decidiu-se pela prorrogação indefinida da vigência do tratado e foi 
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estabelecida uma lista de objetivos e princípios para a área de não proliferação e para o 

desarmamento nuclear, dando margem aos países não nucleares para exercerem maior pressão 

política em prol do desarmamento (OLIVEIRA, 2014, p. 118). Os três compromissos 

firmados, em 11 de maio de 1995, como resultado da conferência foram (BURNS; COYLE, 

2015, p. 60): 

1) a extensão permanente do TNP; 

2) a Declaração de Princípios e Objetivos sobre Não Proliferação e Desarmamento 

Nuclear; 

3) processo de revisão fortalecido.  

Segundo o embaixador Antônio Amaral de Sampaio (1997), a década de 1990 era 

marcada por um novo contexto doméstico, regional e internacional que exigiam uma postura 

diferenciada do Brasil acerca do tema:  

Com o fim da guerra fria, o prenúncio da constituição do Mercosul e o retorno 

entre nós à plenitude da ordem democrática, a situação evoluiu e a renitência do 

Brasil em aderir ao TNP tornou-se politicamente injustificável, sobre continuar a 

ser diplomaticamente onerosa, sobretudo pelo interesse legítimo do País de se 

tornar membro permanente do Conselho de Segurança de Segurança das Nações 

Unidas (SAMPAIO, 1997).  

Ainda para Sampaio (1997), que demonstra ser favorável à adesão ao TNP, a partir 

do momento que a intenção de ter uma bomba nuclear é abandonada, prender-se a uma 

retórica originalmente usada para “camuflar” as reais intenções do governo militar, que era 

perseguir a construção de um artefato nuclear, não seria uma atitude realista: “a adesão do 

Brasil ao TNP deve ser considerada um exercício de realismo político longamente esperado” 

(Sampaio, 1997). Para ele, a justificativa de o TNP ser um tratado desigual para não o assinar 

era a retórica oficial usada para ocultar as intenções do regime de construir a bomba:  

A justificativa diplomática encontrada para o não-ingresso ao TNP – já que os 

governos militares jamais admitiram oficialmente a intenção de construir a bomba 

atômica – era a de que o tratado revestia caráter discriminatório, o que era exato 

[...] Tal argumentação tinha lógica e validade. Nela se ancorou o Itamaraty para 

resistir a pressões internacionais, a afim de repelir a adesão do Brasil ao TNP 

(SAMPAIO, 1997) 

 

A política externa do governo Fernando Henrique dedicou-se ao resgate de 

“hipotecas” que ainda pesavam sobre a credibilidade externa do Brasil (LAMPREIA, 1998, p. 

13). Nesse sentido, o Brasil aderiu não só ao TNP. Em 1995, o Brasil adere ao regime de 

Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR), em 1996, entra para o NSG, e adere ao Tratado 

sobre Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) em 1998. O MTCR, posto que não 
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faça parte do RINPN, está relacionado à produção de mísseis balísticos que podem levar 

cargas atômicas. Ao assinar o CTBT, o Brasil prescindiu, definitivamente, da tese jurídica das 

explosões nucleares pacíficas, pois, no seu primeiro artigo, o CTBT proíbe explosões 

nucleares de qualquer natureza (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY, 

1996). Houve uma reunião plenária do NSG em Buenos Aires, em 1996, na qual o Brasil 

passou a integrar o grupo. Além de aderir a outros regimes como ao regime internacional dos 

direitos humanos, aceitando a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, assinando o Pacto de San José da Costa Rica. 

Em 1995, a Argentina aderiu ao TNP, o que lhe permitiu fazer parte da V 

Conferência de Exame do TNP. Isso aumentou a pressão sobre o Brasil para adesão ao 

Tratado, dada a relação de confiança mútua e de cooperação entre os dois países na área e, até 

mesmo, o vínculo jurídico67 entre os dois países com relação a salvaguardas. A assinatura do 

TNP em 1995 pela Argentina, de acordo com Jesus (2012, p. 376), levou o Brasil a mudar aos 

poucos a retórica acerca do Tratado.  

Paulo Wrobel (1996, p. 154) afirmou que o Brasil parecia “ansioso” para aderir ao 

TNP: 

A luta em favor do desenvolvimento econômico e social parece haver se deslocado, 

agora com mais clareza, para o campo do comércio, investimento, eficiência e 

cooperação, o que significa que, quanto menos desavenças com parceiros 

comerciais potenciais, melhor. O Brasil parece ansioso para participar desse jogo, 

portanto, talvez seja uma questão de tempo a decisão de aderir ao TNP e encerrar 

definitivamente uma era caracterizada pela retórica contra as injustiças do sistema 

internacional. 

Roberto Campos (199768 apud OLIVEIRA, 2011, p. 91), um diplomata e ex-ministro 

de Estado de pensamento liberal, afirmou que a iniciativa de adesão ao TNP punha fim “a um 

fútil exercício de patriotada e paranoia”, listando os seguintes custos da não adesão, que ele 

considerava estarem sendo subestimados: 

a)  os custos econômicos da nuclearização; 

b) os custos ecológicos da poluição radioativa; 

c) o custo político-estratégico de uma corrida nuclear na América Latina; 

d) os custos político-econômicos do isolamento do Brasil, que seria gerado na forma 

de restrições ao acesso do Brasil a tecnologias sensíveis. 

                                                 
67 O vínculo jurídico entre Brasil e Argentina refere-se a salvaguardas somente. A assinatura do TNP pela 

Argentina não obriga o Brasil a assinar, mas influencia fortemente para tal. 
68 CAMPOS, Roberto. Crítica da razão curta. Folha de S. Paulo. São Paulo, 29 de junho de 1997. 
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Os elementos “a” e “b” listados por Campos são contestáveis, diante da posterior 

continuidade do PNB e da contestação que há na área ambiental acerca da energia nuclear 

enquanto fonte de “energia limpa”. Em contrapartida, os demais custos citados são muito 

coerentes com o cálculo feito por atores do processo de tomada de decisão à época. 

Em 1996, no mesmo ano em que o Brasil adere ao NSG, o Brasil e os EUA assinam 

acordos69 de cooperação espacial e nuclear (CARNEIRO, 1996). Na ocasião, Lampreia 

afirmou: 

Os EUA e o Brasil estão de acordo com o banimento total de armas nucleares, mas 

que o Brasil não assinou ainda o TNP por uma questão de princípio: é um tratado 

restrito aos países não-nuclearizados, que não prevê o banimento total de testes 

nucleares por parte dos que têm a bomba atômica (CARNEIRO, 1996, grifo nosso). 

Nessa declaração, há duas observações importantes a serem feitas. A primeira está 

relacionada ao grifo, que indica uma oratória menos resistente ao TNP. A segunda é a 

preocupação com a “brecha” do TNP em relação a testes nucleares, o que seria resolvido com 

o CTBT70, em 1996. 

Em março de 1996, em viagem ao Japão, o primeiro-ministro Ryntaro Hashimoto 

falou com FHC da importância de o Brasil assinar o TNP (SAFATLE, 1996). Vale observar 

que dois dias antes, o ministro de negócios estrangeiros do Japão havia estado em 

Washington, com Bill Clinton, e conversado sobre a futura visita de FHC ao Japão 

(SAFATLE, 1996). De acordo com FHC: “Não foi propriamente um pedido, mas uma 

expressão da alegria do governo do Japão, frente à possibilidade de o Brasil assinar esse 

tratado, junto com outros já definidos” (SAFATLE, 1996).       

William Moreira (2013, p. 169) chama de “Tríplice Renúncia” a renúncia ao uso de 

armas nucleares em três instrumentos normativos aos quais o Brasil já estava submetido na 

época. O primeiro instrumento seria Constituição de 1988, que em seu artigo 21, XXIII, 

proíbe o uso de armas nucleares e estipula a não proliferação e o desarmamento nuclear como 

princípios de sua política externa. O segundo instrumento normativo é o Tratado de 

Tlatelolco, que, embora assinado em 1968, só entrou em vigor em 1994. O terceiro 

instrumento seria o Acordo Quadripartite, que incluía as salvaguardas abrangentes do tipo 

INFCIRC/435, que também serviriam para o TNP, como foi o que ocorreu com a Argentina 

(AIEA, 1997).  

                                                 
69 Provavelmente, houve erro técnico da matéria, pois não foi encontrado registro desses tratados no referido ano 

de 1996, conforme pesquisa à Cronología de las Relaciones Internacionales de Brasil, de Eugênio Garcia 

(2005), e à lista de Acordos Bilaterais de Cooperação Nuclear do Brasil com Demais Potências Estrangeiras, do 

Brics Policy Center (2015).  
70 Ainda não entrou em vigor. 
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A retórica externa ainda era a de que o Brasil já havia demonstrado reiteradas vezes o 

seu compromisso com o RINPN, sem precisar demonstrar mais evidências. No entanto, 

dentro do MRE, crescia a ideia de que o Brasil não tinha “nada a perder” em assinar o TNP, 

pois já havia renunciado ao uso de armas nucleares em três instrumentos normativos. 

Documentos oficiais (ANEXO C) referem-se a três instrumentos normativos internacionais 

além da disposição constitucional, de modo que, a renúncia seria, pois, quadruple. Além dos 

acordos internacionais citados por Moreira (2013), é elencado pelo governo o Acordo entre o 

Brasil e a Argentina para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, que criou a 

ABACC, em agosto de 1991 (ANEXO C). 

Um motivo muito repetido para a adesão, como pode ser visto nos anexos A e B, é que 

o TNP era o tratado que tinha “a maior aceitação internacional da história. Desse modo, o 

Brasil estaria isolando-se internacionalmente” (ROCHA, 2006, p. 115). De fato, a proporção 

de Estados-membros da ONU que também são Estados partes do TNP aumentou muito, de 

35,4% em 1970, quando o TNP entrou em vigor, para 98,4% em 1997 (SILVA, 2010, p. 87; 

2012, p. 96). Conforme observa-se no quadro 3.1, o aumento é muito expressivo em 1975 e 

na década de 1990. A China e a França ratificam o tratado em 1992, o que Geraldo 

Nascimento e Silva ressalta como uma mudança que merecia a atenção do Brasil, bem como 

reforça a importância de emendar o TNP para previsões mais específicas para o 

desarmamento (NASCIMENTO E SILVA, 1992). Em 1997, apenas Brasil, Cuba, Índia, Israel 

e Paquistão estavam fora do TNP, sendo os três últimos países nucleares71 com a intenção de 

manterem-se como tais e Cuba assina o tratado em 2002 (SILVA, 2010, p. 132). Não só o 

Brasil estava se isolando, mas vivia um momento em que muitos Estados aderiram ao TNP, 

incluindo a Argentina, em 1995. 

 

Quadro 3.1 - Evolução do Número de Estados Partes do TNP em Relação ao 

Número de Estados-Membros da ONU 

                                                 
71 Israel é um caso singular, pois apesar de fortes evidências de que possui armas nucleares, e a literatura 

especializada assim considera, não admite ter armas nucleares. 
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Extraído de Silva (2010, p. 86; 2012, p. 96). 

 Em matéria de Isabel Braga, de 21 de junho de 1997, em O Estado de São Paulo, o 

chanceler Lampreia afirmou “O Brasil não está envolvido em conflitos e não tem áreas de 

tensão, por isso não faz mais sentido ficar de fora, quando todos os nossos vizinhos já 

aderiram” (BRAGA, 1997). Notam-se a importância da ausência de ameaça externa e o peso 

do isolamento regional do Brasil acerca da decisão. A ideia era que o Brasil não deveria, num 

momento em que se esforçava para “renovar suas credenciais”, permanecer fora do tratado 

com maior aceitação internacional da história. Em artigo para O Estado de São Paulo de 17 

de julho de 1997, o embaixador Antônio Amaral de Sampaio escreveu que “o TNP recebia 

adesões de quase todos os países, o que singularizava o Brasil em posição que tendia a tornar-

se incômoda”. Também em artigo para O Estado de São Paulo, o chanceler Lampreia 

mencionou o aumento de adesões ao TNP e o isolamento do Brasil como fator motivador da 

adesão: “Na área nuclear, a convergência de objetivos reflete-se no aumento do número de 

membros do TNP” (LAMPREIA, 1997). 

O embaixador Marcos Galvão, em 2018, em evento sobre o TNP, contou sobre as 

principais razões, que, em sua perspectiva, contribuíram para a adesão brasileira ao Tratado, 

além de contribuir com algumas informações de “bastidores” seja como observador, seja pela 

rede de contatos com atores importantes da época: 

Em 1994, entrou em plena vigência para o Brasil o Tratado de Tlatelolco, que 

estabelece a completa proscrição de armas nucleares na América Latina. Em 1995 

e em 1996, respectivamente, o Brasil concluiu o processo de negociação para o 

ingresso no regime de controle de tecnologias de mísseis, MTCR, e ingressou no 

grupo de supridores nucleares, NSG, e, ainda em 1996, firmamos também o Tratado 
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de Proibição Completa de Testes Nucleares, CTBT. De fato, portanto, o Brasil 

passara a compartilhar os compromissos completos dos Estados não nucleares 

membros do TNP, ou seja, a renúncia aos artefatos explosivos e aceitação de 

salvaguardas abrangentes. Restava, pois, o tema da adesão ou não ao TNP. E vale 

lembrar, como um dado importante, como pano de fundo da decisão tomada pelo 

presidente, o fato de que, em 1997, 185 países haviam aderido ao tratado, e apenas 

Índia, Paquistão, Israel e Cuba se recusavam a fazê-lo. A Coreia do Norte não 

havia denunciado ainda o tratado naquela época. 

Ao me preparar para falar aqui esta manhã, como me encontrava servindo no 

exterior nesse período, presidente, até o começo de 1998, eu procurei colegas que, 

sim, estiveram diretamente envolvidos. E aqui eu me refiro ao Sérgio Danese, agora 

embaixador em Buenos Aires e meu predecessor na Secretaria-Geral do Itamaraty, 

e Bernardo Veloso, que, no gabinete do ministro, assessoraram diretamente o 

ministro chanceler Lampreia, na condução desse processo, no que diz respeito ao 

Itamaraty. Deles, em particular do Danese, obtive interessantes depoimentos de 

alguns poucos papeis da época. 

Luiz Felipe Lampreia e seus assessores imediatos estavam, desde o início do 

governo, engajados no objetivo da adesão do Brasil ao TNP; mas eles defendiam 

que antes se cuidasse da adesão ao MTCR e ao NSG, como partes preliminares 

enquanto se conduziam e reforçavam estudos referentes ao TNP. E assim se fez. 

Recorrendo ao um eufemismo, ou um understatement – agora me permito uma 

palavra estrangeira, diplomático -, podemos dizer que havia alguma resistência 

interna no Itamaraty à adesão ao TNP. 

[...] 

Não há dúvida de que o tratado é e continua a ser, como diz o presidente, 

essencialmente iníquo, ao legalizar ou legitimar, como queiram, por assim dizer, um 

restrito clube de potências nuclearmente armadas. Ao fazê-lo, teria contribuído 

para o que o ex-chanceler João Augusto de Araújo Castro chamou de congelamento 

do poder mundial. O Brasil, segundo ele, e, provavelmente, a maioria dos 

diplomatas brasileiros daquele período, considerava que, por princípio, nós não 

deveríamos referendar aquela iniquidade. Tratava-se, ousaria dizer, de um certo 

dogma da diplomacia brasileira. E aqui eu volto a Ricupero que diz, em sentido 

contrário, o seguinte: “O que restava era a inércia de uma longa tradição que 

adquirira a força das coisas imutáveis. A recusa de assinar o tratado transformara-

se – segundo Ricupero – em um taboo”. Por isso mesmo, mudar tal postura exigia 

decisão e iniciativa e daí porque Ricupero considera essa decisão uma marca 

definidora da política externa do presidente Cardoso. 

Lampreia era o mais ativo defensor, dentro do governo, da adesão ao TNP. 

Segundo consta dos Diários da Presidência do próprio presidente, volumes 1 e 2, o 

presidente [...] registra que o principal crítico era outro diplomata, Ronaldo 

Sardenberg, que então ocupava a Secretaria de Assuntos Estratégicos, de onde iria, 

depois, para a pasta de ciência e tecnologia. 

[...] 

O contexto em que se dá a adesão do Brasil terá sido importante. O muro de Berlim 

caíra no final de 1989, a União Soviética se desfizera em 1991, a Guerra Fria fora 

declarada extinta e Frank Fukuyama, famosamente, decretava o fim da história. A 

grande onda da época, e sobre ela eu escrevi na minha tese de CAE72, se chamava 

Globalização, cujos vetores principais, na descrição de seus primeiros araltos, se 

situavam na esfera da economia e da tecnologia. O soft power, na expressão de 

Joseph Nye, prevaleceria, na maioria dos diagnósticos, sobre o hard power da força 

bélica dos Estados. Imperavam visões, muitas delas, talvez, um tanto otimistas, de 

uma evolução mais benigna da ordem internacional, de um mundo de crescentes e 

irrefreáveis convergências. Nos dias de hoje, o contexto internacional talvez fosse 

menos inspirador de decisões que, na falta de outra expressão, poderíamos 

descrever como de confiança no sistema. 

Internamente, a vitória do plano real, que veio por fim a quase três décadas de 

inflação indomável e crônica e instabilidade macroeconômica, trouxe ao Brasil 

                                                 
72 Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco. 
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autoconfiança. Dessa vitória [...], emergiu, como se sabe, já no primeiro turno, a 

eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Era natural, assim, que se 

reforçasse a convicção de que a presença e o papel internacionais do Brasil se 

ampliariam com crescimento econômico, desenvolvimento social e avanço 

tecnológico. Nesse ponto, aliás, esperava-se que a adesão ao TNP pudesse para 

facilitar, como dado adicional de credibilidade, nossa cooperação com outros 

países em tecnologia de ponta. 

[...] 

Na decisão de firmar o TNP, a visão defendida por Lampreia e outros diplomatas 

mais voltados para considerações econômico-comerciais prevaleceria sobre aquela 

sustentada por aquelas de colegas com maior pendor pela diplomacia multilateral 

política, pelas deliberações das Nações Unidas, por exemplo, que defendiam, na 

maioria dos casos, uma posição basicamente filosófica e de princípio.  

Coube, é óbvio, ao presidente, arbitrar entre esses legítimos argumentos distintos, 

muitas vezes contraditórios, e decidir.  

[...] 

Agora para a parte diplomática. Nos papeis preparados no contexto desse processo 

de decisão, dos quais obtive cópia do Sérgio Danese, Lampreia propôs que o Brasil 

assumisse uma postura de “apoio crítico ao TNP” – expressão que ele usava. E 

assim tem sido. (GALVÃO, 2018) 

 

É interessante observar a contextualização feita pelo embaixador Marcos Galvão, 

acerca da valorização do soft power, bem como o otimismo internacional na conjuntura dos 

anos 1990 acerca, em favor, entre outras coisas, de maiores esforços para o desarmamento 

nuclear. A revelação de que a intenção de assinar acordos de não proliferação permeava as 

primeiras conversas entre Lampreia e FHC, ainda em 1995, demonstra como não houve 

pressa no processo de tomada de decisão (LAMPREIA, 2008, p. 139). Lampreia explica que o 

processo decisório e a demora para assinar demoraram para “não fazer uma coisa precipitada, 

que poderia dar uma sinalização equivocada da nossa parte [do governo]” (LAMPREIA, 

2008, p. 159).  

No mesmo evento, acrescentou o secretário-geral da ABACC Marco Marzo sobre a 

adesão ao TNP: 

Em 1997, nós tínhamos o ônus de um acordo compreensivo de salvaguardas, que é 

o Quadripartite, com todas as instalações e atividades nucleares sob salvaguardas 

não só da Abacc, mas da AIEA, e não tínhamos os bônus de ter firmado o Tratado 

de Não Proliferação. (MARZO, 2018). 

 

Celso Lafer, que também estava nesse evento dos 50 anos do TNP, contou o que 

pôde observar do processo de tomada de decisão: 

Eu vou tentar [...] fazer uma pequena menção àquilo que foi a minha própria 

experiência.  

Eu participei da decisão e do momento em que o presidente Fernando Henrique 

reuniu os seus colaboradores para tomar essa decisão. Eu era, na época, 

embaixador em Genebra, eu era o embaixador junto à Conferência de 

Desarmamento, eu tinha participado das negociações do CTBT. Então, tinha uma 

razoável familiaridade com a complexidade do tema; mas eu gostaria de esclarecer 

um pouco como é que eu vi a tomada de posição à luz da minha perspectiva. 
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O Aron, em Paix e Guerre entre les Nation, termina dizendo que existem duas 

antinomias para quem tem a responsabilidade do exercício da política externa. A 

primeira delas é justamente a segurança, a salvaguarda da autonomia do seu 

próprio país. É o que ele chama ‘o problema maquiavélico’. E o segundo é uma 

preocupação kantiana com a paz internacional e com uma razão abrangente da 

humanidade.  

Na minha avaliação, quando se tomou a decisão de assinar o TNP, ela vinha de 

uma série de decisões anteriores que, para mim, eram fundamentais, ou seja, tudo 

aquilo que foi o processo de acercamento e cooperação com a Argentina. Já se 

falou da ABACC, já se falou dos entendimentos entre o Sarney e o Alfonsín, já se 

falou também do ingresso do Brasil nos mecanismos de tecnologia sensível. E eu, 

quando ministro pela primeira vez, dei as instruções para as alterações do Tratado 

de Tlatelolco, permitindo que ele entrasse em vigor, o que significava que estava em 

funcionamento o sistema pelo qual nós nos estávamos ajustando àquilo que eram os 

padrões do processo de não proliferação. Portanto, ir adiante com o TNP era uma 

sequência lógica daquilo que vinha sendo feito. Essa sequência lógica, na minha 

perspectiva, quando isso foi assinado, tinha um objetivo muito claro. Ela ia 

consolidar o entendimento Brasil-Argentina. Ela ia consolidar a paz na América do 

Sul e nas Américas. Ela ia fazer da nossa região uma zona livre de armas nucleares. 

Então, apoiar o TNP, naquele contexto, significa atender não apenas uma razão 

abrangente da humanidade; mas aquilo que é, na minha avaliação, o melhor 

interesse nacional. Então eu me senti à vontade com isso.  

Por outro lado, como foi aqui lembrado e com razão, [...] o decreto legislativo 

menciona a ideia de que o Brasil iria insistir em um aprofundamento das 

obrigações do artigo VI do TNP. Foi quando se lançou a ideia da Nova Agenda. A 

Nova Agenda reunia uma série de países que tinham desistido da opção nuclear 

militar, mas que cobravam, então, que este processo fosse adiante. E foi o que eu 

defendi na ocasião, na Conferência de Desarmamento. (LAFER, 2018). 

 

Lafer (2018) entende o processo de adesão ao TNP como consequência lógica do 

processo de aproximação gradual do RINPN, bem como um meio de consolidação do 

“entendimento” entre Brasil e Argentina e da paz na América do Sul.  

Havia, apesar de o Brasil já ter concordado com salvaguardas abrangentes no Acordo 

Quadripartite, uma importância simbólica em torno do TNP, tanto para os setores mais 

nacionalistas e contrários à adesão quanto aos setores mais liberais e favoráveis à adesão. Essa 

relevância simbólica é reconhecida pelo próprio embaixador Luiz Felipe Lampreia (2008. p. 

155): 

[...] nós resolvemos fazer foi ir gradualmente nesse caminho [da não proliferação] 

e começar não pelo TNP, que era, de certo modo, uma imagem mais carregada de 

peso simbólico inclusive, tinha sido uma bandeira importante do Brasil nos anos 60 

e nos anos 70, mas pelo Regime de Controle de Mísseis. 

Na imprensa, a adesão ao TNP teve recepção positiva. Segundo matéria de Isabel 

Braga, de 21 de junho de 1997, o presidente Fernando Henrique afirma: “Ao ingressar no 

TNP, o Brasil pode ganhar muito, em termos de projeção internacional e participação em 

mecanismos de decisão”. Esse trecho demonstra claramente a estratégia de “autonomia pela 

participação” (FONSECA JR., 2004, p. 368).  
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A ideia era aderir aos mecanismos internacionais, marcar presença brasileira e 

garantir os interesses nacionais “por dentro” dos regimes internacionais. Acreditava-se que 

“participando dele [o Tratado] o Brasil terá mais força para lutar pelo desarmamento nuclear” 

(BRAGA, 1997). Essa ideia tinha como apoio a participação atuante da Argentina na V 

Conferência de Exame do TNP, de 1995, em abril e maio daquele ano, tendo a Argentina 

aderido ao Tratado em fevereiro73 (PLUM; RESENDE, 2016, p. 582). A V Conferência de 

Exame do TNP, em 1995, ao prolongar indefinidamente a duração do Tratado, fortaleceu-o 

como instrumento central do RINPN e o vínculo nele estabelecido entre não proliferação e 

desarmamento (GUIMARÃES, 2005, p. 129). O custo de estar fora do TNP, a partir de então, 

passou a ser mais alto. 

Érica Winand (2016, p. 155-160) concorda com o conceito de Cervo (2002, p. 6-10; 

2008, p. 82) de “dança de paradigmas” no governo de FHC, caracterizando a atuação do 

governo na área nuclear como parte em que a assertividade do “Estado Logístico” se 

acentuou, a despeito da adesão ao TNP. Ela defende que se, por um lado, era defendida a tese 

da necessidade do engajamento brasileiro junto ao RINPN; por outro lado, há evidência da 

preocupação com o funcionamento adequado da ABACC, evitando voluntarismo dos EUA 

(WINAND, 2016, p. 161). A principal evidência apontada por Winand é uma correspondência 

de Pedro Motta Pinto Coelho ao chanceler Lampreia, na qual narra uma conversa sua com o 

ministro argentino Enrique de La Torre74 a respeito de uma reunião solicitada por autoridades 

dos EUA com comissão da ABACC para tratar, “possivelmente”, de pedido dos EUA para 

formação de um mecanismo de cooperação tríplice Brasil-EUA-Argentina na área  nuclear 

(WINAND, 2016, p. 161-162). 

A partir de 1995, no governo de Carlos Menem, a Argentina interrompe a destinação 

de recursos para a ABACC, alegando dificuldades econômicas. A partir de então, nota-se uma 

fase de “lacunas no diálogo” em matéria nuclear entre os dois países que se estende até 1997, 

quando, por iniciativa brasileira, é reativado o Comitê Permanente sobre Política Nuclear75 

(WINAND, 2016, p. 163). O objetivo do Brasil era, por meio de interação no âmbito de 

ciência e tecnologia, influenciar os tomadores de decisão argentinos (WINAND, 2016, p. 163-

164). Isso coaduna a importância das comunidades epistêmicas no processo de aproximação 

entre Brasil e Argentina na área nuclear defendida por Sara Kutchesfahani (2010). 

                                                 
73 A Argentina assinou o TNP em 23 de dezembro de 1994, ratificando-o em 10 de fevereiro de 1995. 
74 Diretor da Segurança Internacional, Assuntos Nucleares e Espaciais da chancelaria argentina. 
75 O Comitê Permanente sobre Política Nuclear foi criado em 1988, na ocasião da Declaração de Iperó. 
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Em artigo escrito pouco após a adesão argentina ao TNP, o embaixador argentino 

Julio Carasales explica como a resistência à assinatura do TNP era forte no Brasil no início do 

governo FHC: 

No Brasil argumentos similares aos que foram usados na Argentina contra 

sucessivos acordos de não proliferação têm sido feitos de uma maneira mais 

contundente. Diferentemente da Argentina, havia um lobby ativo no Brasil que se 

opôs ao Acordo Quadripartite da AIEA de salvaguardas e ao Tratado de Tlatelolco. 

O Brasil levou bem mais tempo para aprovar os acordos do que a Argentina. Não 

há dúvidas de que as autoridades brasileiras continuam a ter o mesmo compromisso 

com a política de não proliferação, mas o amplo apoio que tal política goza na 

Argentina não parece ser tão forte no Brasil. Em geral, durante o desenvolvimento 

desse extraordinário processo, a Argentina foi frequentemente a líder e o Brasil o 

seguidor, mesmo enquanto compartilhavam os mesmos objetivos. 

No presente, o Brasil não considera a ratificação do TNP. (CARASALES, 1995, p. 

44, tradução nossa). 

O Brasil passou a adotar um novo discurso sobre o TNP. “[...] novos tempos exigem 

um novo discurso sobre a ordem, procurando oferecer propostas e projetos viáveis e legítimos 

como primeiro passo para participar do debate sobre o mundo novo” (FONSECA JR, 2004, p. 

365-366). Em 1997, Lampreia defendeu, em artigo, em O Estado de São Paulo, a mudança da 

posição brasileira frente à mudança do próprio TNP: 

Mudou, também, o TNP. Concebido como mecanismo de emergência para conter o 

número de potências nucleares, que ameaçava multiplicar-se de forma 

incontrolável, o tratado vem se transformando no principal foro de debates e de 

acompanhamento do progresso na direção do desarmamento nuclear e da garantia 

do uso pacífico da energia atômica (LAMPREIA, 1997).  

Esforços entre os EUA e a Rússia, na década de 1990, como o START I e o START 

II76 indicavam avanços na área de desarmamento nuclear pelos principais países nucleares 

(GUIMARÃES, 2005, p. 129-130). O Brasil apoiou essas medidas, mas considerou-as 

insuficientes (GUIMARÃES, 2005, p. 130). 

Entre as opções e as tendências da diplomacia brasileira diante dos rumos do novo 

sistema internacional está a “renovação de credenciais”, em conjunto com a ideia de 

“autonomia pela participação”, que se resumia a aumentar a credibilidade do Brasil no 

exterior e instrumentalizar isso para perseguir os interesses nacionais: “se estamos diante de 

novos padrões de legitimidade e se os ‘velhos’ padrões de alinhamento estão superados, uma 

primeira tarefa é a de renovar credenciais para participarmos de forma significativa das 

decisões globais” (FONSECA JR., 2004, p. 367). Essa visão pode ser verificada no discurso 

                                                 
76 Strategic Arms Reduction Treaty I e II: acordos bilaterais entre os EUA e URSS (com a Rússia, no caso do 

START II) que estabelecem redução e limitação na quantidade de armas estratégicas de cada potência.  
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de FHC: “estamos fortalecendo ainda mais nossas credenciais e nossa credibilidade” 

(BRAGA, 1997).  

Acreditava-se, também, que a adesão do TNP era um passo importante para um país 

que pleiteia uma vaga permanente no CSNU. Sobre isso, o ministro Lampreia esclareceu à 

época ao jornal: “não é uma vinculação de causa e efeito, mas é um emblema de grande 

importância” (BRAGA, 1997). Também se acreditava que a adesão do Brasil poderia tornar 

mais fácil o acesso a tecnologias sensíveis (ROCHA, 2006, p. 115). 

Matias Spektor (2016) ressalta que a adesão ao TNP não significou um abandono da 

busca por desenvolvimento tecnológico na área nuclear, nem demonstrou confiança plena no 

RINPN: 

[...] até mesmo Cardoso, que acabou assinando o TNP, permaneceu tão apegado 

quanto seus predecessores à busca de autonomia tecnológica, defendendo 

consistentemente o direito inerente de salvaguardar os segredos industriais nativos. 

Ele, como seus predecessores militares, estava convencido de que as principais 

potências nucleares adotaram o regime de não-proliferação seletivamente, agindo 

simultaneamente como um cartel nuclear e definindo as regras do jogo para evitar 

que estados em desenvolvimento adquirissem tecnologias de ciclo de combustível, 

apesar de sua legalidade aos termos do TNP. Mesmo quando ele colocou o Brasil 

sob compromissos de não-proliferação, Cardoso e sua equipe mantiveram uma 

profunda suspeita do regime e de suas redes associadas de regras, inspetores e 

instituições. (SPEKTOR, 2016, p. 646, tradução nossa). 

Márcio Guimarães (2005, p. 130) indica como um importante dado a decisão da CIJ, 

em 1996 que determinou que há obrigação jurídica não apenas de negociar, mas também de 

concluir o processo de desarmamento nuclear (ANEXOS B e C). A decisão da opinião 

consultiva da CIJ afirma que “existe uma obrigação de buscar de boa-fé e levar a uma 

conclusão as negociações conducentes ao desarmamento nuclear” (CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 1996, p. 94, tradução nossa). O artigo VI do TNP 

consolidava-se, ao mesmo tempo que o Tratado se tornava indefinido, como um compromisso 

legalmente vinculante em matéria de desarmamento nuclear (LIMA, 2017, p. 10). Além disso, 

a decisão esclarecia que nenhum tratado, incluindo o TNP, ou costume internacional autoriza 

o uso ou a ameaça de uso de armas nucleares (ANEXO B). Isso teria colaborado para que o 

Brasil tivesse a percepção de que “o TNP deixaria em breve de ser um instrumento 

assimétrico nas mãos das grandes potências”, o que também sugere o texto do anexo B 

(GUIMARÃES, 2005, p. 130). 

O simbolismo contido na presença de três ministros militares e dos presidentes do 

Senado Federal, Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), e da Câmara dos Deputados, Michel 

Temer (PMDB-SP) em solenidade em que foi assinada a mensagem que seria enviada ao 

Congresso solicitando aprovação para a adesão ao TNP é relevante. Certamente havia 
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discordâncias acerca da assinatura do TNP, no Itamaraty, nos meios militares e no Congresso 

conforme afirmou Lampreia que “alguns setores militares” criticaram a decisão de assinar o 

TNP (LAMPREIA, 2008, p. 210-211). Por sua vez, o ministro-chefe da Casa Militar afirmou 

que não havia nenhuma resistência dos militares à decisão. A solenidade transmitiu a ideia de 

consenso acerca da assinatura do documento, contando com a presença de ministros militares 

para mostrar o consentimento dos militares na decisão, o evento simbolizou a união do país 

em volta da decisão. No dia do anúncio, os embaixadores brasileiros foram incumbidos de 

anunciar a decisão aos governos em que estavam creditados, e a repercussão foi “altamente 

favorável” (BATISTA, 2011, p. 115). No dia do anúncio, FHC recebeu um telefonema de Bill 

Clinton, que agradeceu a decisão do governo brasileiro (SAFATLE; ROSSI, 1997). 

Em diversas ocasiões, no ano de 1997, a secretária de Estado dos EUA Madeleine 

Albright elogiou a decisão brasileira, afirmando que ela “consolidava seu lugar certo no 

círculo das nações líderes do mundo” (BATISTA, 2011, p. 115). Por sua vez, ela era taxativa 

ao manter a posição de que os EUA não interfeririam no processo de escolha de novos 

membros permanente para o CSNU e que não apoiariam candidaturas específicas, com 

exceção de Japão e Alemanha (BATISTA, 2011, p. 115). Isso foi frustrante para as intenções 

brasileiras. 

Sobre o processo decisório da assinatura do TNP, Lampreia (2008, p. 209-211) fala 

acerca de uma reunião no Alvorada com importantes embaixadores que ocorreu em março de 

1997, após a decisão presidencial pela assinatura do TNP. FHC assimilou importantes 

membros da burocracia do serviço exterior ao processo decisório para garantir sua adesão. 

O Itamaraty publicou, internamente, um relatório secreto após essa reunião (ANEXO 

B). Ele, ao que tudo indica, foi feito pelo MRE a fim de assistir os tomadores de decisão 

acerca do cálculo de custos da decisão de aderir ao TNP, incluindo a história do Brasil no 

RINPN, a conjuntura do momento do TNP e do RINPN, bem como “possíveis linhas de 

ação”, após a decisão. O documento é ostensivamente favorável à assinatura do TNP, mesmo 

reconhecendo o caráter discriminatório do Tratado. Ele expõe a posição de que a adesão é 

uma decisão pragmática, de menos custos políticos e potencialmente de maior benefício para 

o Brasil, diante da conjuntura internacional de então. 

As mudanças das condições internacionais impediam o Brasil de manter a mesma 

postura de antes, com custos crescentes para a manutenção dessa posição. O documento lista 

três razões para o Brasil ter evitado por quase 30 anos aderir ao TNP (ANEXO B): 
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1. as próprias características do regime (sobretudo da barganha pela qual é mantida a 

cooperação nuclear para fins pacíficos em troca de renúncia às armas nucleares e a 

submissão a salvaguardas); 

2. a competição econômica entre os países detentores de tecnologia nuclear no início 

dos anos 1970; 

3. a prioridade atribuída pelo Governo brasileiro à capacitação e ao domínio da 

tecnologia nuclear. 

O documento ressalta como a postura crítica do Brasil era condicionada ao Sistema 

Internacional: 

A adoção da estratégia brasileira foi possível na medida em que o regime do TNP 

não limitou benefício apenas àqueles que nele ingressassem, nem estabeleceu 

restrições totais à cooperação nuclear com países não-signatários. Daí ter 

interessado a um país com as características do Brasil (desenvolvimento industrial 

acelerado, base tecnológicas razoável, recursos naturais abundantes – inclusive 

urânio e tório, grande dimensão e população) comportamento pelo qual se eximia 

da responsabilidade de arcar com os custos inerentes à participação no regime do 

TNP, quais sejam, renúncia ao explosivo atômico e aceitação de salvaguardas 

abrangentes. Para um país que buscava a capacitação no domínio da tecnologia 

nuclear e desejava manter abertas suas opções nucleares futuras, inclusive o 

artefato nuclear explosivo, os benefícios de não-participação superavam os 

inconvenientes. (ANEXO B). 

Esse trecho sugere que o Brasil constituiu os meios para manter-se fora do RINPN, 

enquanto havia condições internacionais favoráveis para isso. Após o teste nuclear da Índia, 

de 1974, houve um aumento dos custos de manter-se fora do RINPN (ANEXO B). A criação 

do NSG e o aumento de pressões dos EUA endureceram o regime, o que prejudicou, por 

exemplo, o acordo nuclear com a RFA, que, de acordo com o relatório, foi assinado em 

condições inferiores às desejáveis. 

 O relatório aponta, ainda, quatro fatores que explicam a evolução do Brasil no RINPN: 

1) a aproximação com a Argentina, inclusive na área nuclear; 

2) a virtual estagnação do programa de cooperação com a Alemanha; 

3) as dificuldades de acesso a tecnologias sensíveis em razão da ausência de 

compromissos formais brasileiros; 

4) o recrudescimento da pressão internacional na área de não proliferação de 

tecnologias sensíveis. 

E resume esse processo da seguinte forma: 

Em resumo, o Brasil passou a compartilhar os compromissos concretos dos Estados 

não-nucleares membros do TNP: renúncia aos artefatos explosivos nucleares e 

aceitação de salvaguardas abrangentes. O ingresso nos regimes de não-

proliferação, envolvendo compromissos adicionais, contribuiu para a normalização 

do intercâmbio com parceiros tradicionais e o continuado desenvolvimento 

tecnológico nacional em áreas sensíveis. Persiste apenas a oposição de princípio 

aos aspectos discriminatórios do TNP. (ANEXO B). 
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Com base nos resultados da V Conferência de Exame do TNP, o relatório avalia que 

“A estabilidade futura do TNP e do regime internacional de não-proliferação pressupõe 

avanços na área de desarmamento” (ANEXO B). O relatório conclui que houve uma mudança 

de ênfase, no RINPN, para o desarmamento e para a não proliferação vertical. Além disso, 

também se conclui que a prorrogação indefinida do TNP gerava um mecanismo de prestação 

de contas periódico para os países com armas nucleares. 

O relatório demonstra que o Brasil estaria em desvantagem, estando fora do TNP, 

para influenciar a evolução do regime, se comparado com países como a África do Sul, que 

tinha condições de desempenhar um papel de “‘apoio crítico’ ao regime, com capacidade de 

liderança e influência sobre resultados [...]” (ANEXO B). Ele ainda cita o isolamento do 

Brasil, na medida que não tem bomba nuclear ou pretensão de ter uma, como Índia, Israel e 

Paquistão, nem tem a posição de contestação aos EUA mantida por Cuba. 

Ao Brasil preocupava o processo de fortalecimento do sistema de salvaguardas da 

AIEA. Se o Brasil podia participar das discussões na Junta de Governadores da AIEA; estava 

de fora das discussões da matéria no processo de revisão do TNP (ANEXO B). Esse 

isolamento do Brasil 

[...] enfraquece, de uma perspectiva política, a manutenção da tradicional posição 

de princípio brasileira de rejeição aos aspectos discriminatórios do Tratado. Outros 

países não-nucleares, membros do TNP, escolheram defender o aperfeiçoamento do 

regime dentro do Tratado, aproveitando sua natureza essencialmente dinâmica. Por 

outro lado, a ausência de um país com o peso do Brasil pode ser interpretada, 

erradamente, como solidariedade com os “threshold States”77, e de certa forma lhes 

dá cobertura política.  

[...] 

O reconhecimento jurídico de uma dada realidade de poder não implica 

necessariamente uma submissão acrítica a essa realidade (ANEXO B). 

Nesse trecho, o relatório assegura que a adesão não invalida as três décadas de 

críticas que o Brasil vinha fazendo ao Tratado. Ao contrário, o Brasil estaria acompanhado de 

outros países que mantinham objeções de princípio ao TNP, como Argentina, Chile e Argélia. 

Além disso, a adesão ao TNP seria coerente com a posição que o Brasil já havia expressado 

“frente a regimes de não-proliferação discriminatórios”, como MTCR e o NSG. 

O relatório aponta também o esvaziamento do poder de negociação junto à 

comunidade internacional, naquele momento histórico (1997). A tríplice renúncia do Brasil, a 

assinatura do MTCR e do CTBT e a entrada do Brasil no NSG são compromissos do Brasil 

com o uso pacífico da energia nuclear que esvazia o poder de barganha para entrar no TNP: 

                                                 
77 Índia, Israel e Paquistão. 
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Não se deve contemplar o ingresso ao TNP como uma capitulação ou como 

concessão política em si mesma inadmissível e, portanto, buscar uma compensação 

por passo que corresponde plenamente ao perfil que o Brasil assumiu no plano 

internacional. O ingresso no TNP não pode, por isso, ser visto como moeda de troca 

para a negociação da participação em círculos restritos de poder, como o Conselho 

de Segurança, a OCDE ou o G-7. Trata-se de construir credenciais, e não de 

barganha-las contra objetivos nacionais que obedecem a lógica própria de 

formação de uma base de realizações. O ingresso no TNP reforçaria aquelas 

credenciais, mas não constitui condição necessária e suficiente para uma barganha. 

(ANEXO B). 

 

Finalmente, o relatório elenca seis conclusões (ANEXO B): 

1) a posição de princípio de rejeição ao TNP perdeu funcionalidade diante das 

mudanças no cenário internacional e no perfil do Brasil; 

 

2) a não participação do Brasil gera perplexidade e não ajuda a atuação do País na 

área de não-proliferação; 

3) a auto exclusão do TNP inibe o discurso brasileiro e reduz as possibilidades de 

atuação do Brasil, na medida em que parcela relevante do debate sobre 

desarmamento nuclear passe a ocorrer dentro do foro das conferências de exame e 

revisão; 

4) não há qualquer preço tecnológico a ser pago pelo ingresso no TNP; há, isto sim, 

preço político em permanecer fora; 

5) o não ingresso do Brasil ao TNP subtrai da imagem de um país que se encontra 

cada vez mais inserido nos círculos decisórios internacionais, com um perfil de 

crescente credibilidade e liderança e credenciais melhores em diversos campos; 

6) o ingresso brasileiro é visto por seus principais parceiros, desenvolvidos e em 

desenvolvimento, como uma contribuição importante para a meta do desarmamento 

geral e completo, sem qualquer implicação de submissão ou recuo. 

Após a reunião com diplomatas e a elaboração do relatório do anexo B, o presidente 

Fernando Henrique também se reuniu com militares. Diferentemente da reunião com os 

diplomatas, a reunião com os militares foi formal, “com todos os ministros militares, todos os 

chefes, todos os chefes dos serviços” (LAMPREIA, 2008, p. 211), a qual é descrita na seção 

3.2.1. 

Nos anexos D e E, podem ser verificados roteiros de apoio ao chanceler Lampreia, 

na ocasião de sua ida à CREDN, em 23 de maio de 1997, antes da divulgação pelo Executivo 

de que iria aderir ao TNP. Os documentos demonstram que o trabalho de convencimento 

sobre alteração da posição brasileira frente ao Tratado começou antes do anúncio oficial da 

decisão presidencial. Não é possível afirmar com certeza, mas é possível que o relatório do 

anexo B ou um documento com análise similar tenha sido enviado à CREDN. Os documentos 
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reforçam a importância do isolamento internacional do Brasil, o vigor de salvaguardas 

abrangentes da AIEA, a evolução do RINPN, bem como o provável aumento de credibilidade 

do Brasil como fatores importantes para a mudança de posição do Brasil (ANEXOS C e D). 

Vale ressaltar o destaque feito à prorrogação indefinida do TNP: “A prorrogação indefinida 

do TNP reduziu a influência dos países não-membros e demonstrou a capacidade de ação de 

certos países com peso específico, tais como África do Sul, que mantém posição ativa no 

interior do regime.” (ANEXO D). 

O anexo E trata com especificidades os melhores rumos a serem tomados em caso de 

decisão pela adesão ao TNP. Demonstra como se queria permitir que a decisão se desse de 

forma célere, no Congresso Nacional, após o anúncio oficial, e com o máximo de proveito em 

termos de repercussão positiva internacionalmente. Prevendo eventual potencial de 

resistência, sugere-se: “Seria [...] importante identificar parlamentares que possam constituir 

fator de resistência, para explicar-lhes o alcance da iniciativa do Governo” (ANEXO E). Há 

ainda a mobilização de autoridades civis e militares para contatarem as lideranças 

parlamentares, a fim de assegurar que a medida seria positiva para o Brasil.  

O depósito do instrumento de adesão do Brasil ao TNP foi feito simultaneamente em 

Washington, Londres e Moscou78. Na ocasião, houve uma cerimônia protocolar, na qual o 

chanceler Luiz Felipe Lampreia entregou à homóloga americana Madeleine Albright os 

documentos de adesão do Brasil.  

Após a assinatura do TNP, em visita do presidente Clinton ao Brasil, em outubro de 

1997, Lampreia afirmou que os EUA “foram muito receptivos [...] à ideia de que era preciso 

normalizar o fluxo de suprimento de combustível nuclear para o Brasil” (LAMPREIA, 2008, 

p. 248). 

Para Márcio Guimarães (2005, p. 132), além da mudança no sistema internacional, 

com o fim da Guerra Fria, houve mudanças no projeto de desenvolvimento de orientação 

diplomática do Brasil que foram importantes para a decisão de aderir ao TNP. Além disso, a 

adesão de China, França e Argentina também não explicaria sozinha a adesão brasileira 

(GUIMARÃES, 2005, p. 137).  Guimarães (2005, p. 132) ressalta a relevância da tese de que 

a adesão a regimes internacionais traria automaticamente benefícios ao Brasil, que é uma 

interpretação do período feita por outros autores (CERVO, DORATIOTO; VIDIGAL, 2015, 

p. 121-122). Guimarães associa também ao idealismo como importante componente da 

política externa de FHC, a qual estaria alinhada com as novas medidas econômicas adotadas e 

                                                 
78 Conforme explicado no capítulo 1, EUA, Reino Unido e Rússia são os Estados depositários dos tratados. 
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com um ideal de aproximação dos EUA, que rompiam com o projeto desenvolvimentista que 

havia anteriormente, tendo como objetivo melhorar a credibilidade externa do país, a fim de 

atrair investimentos, tecnologias e acesso a mercados (GUIMARÃES, 2005, p. 133-134, 142-

143, 161-162). A ideia de Guimarães aproxima-se da de Alsina Jr (2003), que defende ter 

havido uma subordinação, na política externa, do setor de segurança ao setor econômico. 

Após o anúncio de adesão ao TNP, o Brasil participou, por exemplo, da elaboração 

do Protocolo Adicional. A elaboração do Protocolo Modelo Adicional aos Acordos para 

Aplicação de Salvaguardas (INFCIRC/540), lançado em maio de 1997 foi elaborado no 

Comitê 24 no âmbito da AIEA, teve participação ativa brasileira, incluindo no texto final 

diversos dispositivos de interesse do Brasil (MOURA, 2001, p. 3). O Brasil, por sua vez, 

insiste que o documento deve ser facultativo. 

Em 1998, foi criada a Coalizão da Nova Agenda (composta por África do Sul, Egito, 

Eslovênia, México, Nova Zelândia e Suécia), para promover avanços no cumprimento do 

artigo VI do TNP (BECKER, 2008, p. 821; PATTI, 2010, p. 181). Na VI Conferência de 

Exame do TNP, em 2000, o Brasil exerceu importante papel na elaboração dos “13 passos” 

para o desarmamento nuclear (BURNS; COYLE, 2015, p. 61; PATTI, 2010, p. 181). O 

documento era um “compromisso inequívoco” dos Estados nucleares com o desarmamento. 

Isso mostra os esforços do Brasil em “mudar por dentro” os regimes internacionais em 

conformidade com os interesses nacionais; tal receptividade a tais iniciativas, contudo, não 

ocorrerá durante o próximo paradigma de política externa, no qual as expectativas de avanço 

em desarmamento foram frustradas pelos países nuclearmente armados, os quais se negaram a 

confirmar os “13 passos” na VII Conferência de Exame, em 2005, e desde então (BECKER, 

2008, p. 821).  

Para Batista (2011, p. 127-128), as hipóteses de influência das Forças Armadas, do 

Congresso Nacional e do Itamaraty na decisão de adesão ao TNP não se comprovam, pois não 

teria havido resistência significativa por nenhum desses setores. Por sua vez, sua participação 

no processo decisório, como é demonstrado neste trabalho, não é desprezível. A seguir, foi 

feito o levantamento da participação dessas instituições no processo. 

 

3.2.1- As Burocracias Científica, Diplomática e Militar 
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De acordo com Lampreia (2008, p. 35), o embaixador Azeredo da Silveira79 via o 

TNP como uma “camisa-de-força política” no Brasil, isto é, não era um instrumento para 

evitar que o Brasil tivesse a bomba nuclear, mas um instrumento de coerção de um grande 

país como Brasil em uma “moldura pequena”. Silveira resistia, assim, fortemente à assinatura 

do Brasil do TNP. 

Entre a década de 1970 até a década de 1990, quando muitos países aderiram ao 

TNP, o Brasil adotou uma posição de distanciamento em relação ao Tratado, opondo-se à sua 

estrutura intrinsecamente desigual. Nesse sentido, o embaixador João Augusto de Araújo 

Castro elaborou a tese do “congelamento do poder mundial” (CASTRO, 1971, p. 37-52). 

Alsina Jr (2003) é crítico da gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso na 

área de defesa, indicando que houve uma prioridade à inserção competitiva do país na 

economia internacional em detrimento do plano político. Para o autor, o maior exemplo desse 

baixo perfil do país no plano político seria a adesão ao RINPN (ALSINA JR., 2003, p. 79). 

Em contrapartida, houve ao menos duas reuniões, uma com diplomatas e outra com ministros 

militares, que precederam a assinatura do TNP. 

Luiz Felipe Lampreia falou, em depoimento, que quando era secretário-geral do 

MRE, no governo Itamar Franco, teve “discussões com chefes militares importantes, como 

ministro interino e como secretário-geral, com o Fernando Henrique, em torno disso, porque 

ainda havia um resquício de uma veleidade nuclear” (LAMPREIA, 2008, p. 78). Isso mostra 

que as decisões tinham alguma resistência de setores mais nacionalistas dentro da burocracia 

estatal. Provavelmente, no governo de Itamar Franco, esses setores tinham maior relevância 

política dadas as características do próprio presidente. Além disso, ele relata:  

 

[...] tinha havido já batalhas bastante difíceis e complicadas com os militares... 

Batalhas todas intramuros, evidentemente, não públicas. Mas tinha havido 

discussões bastante grandes em torno dos acordos de não proliferação 

preliminares, quer dizer, o acordo da agência de Viena...acordos sobre o séquito de 

inspeções, Tlatelolco e os próprios acordos com a Argentina, mas especialmente o 

acordo com a agência de Viena, porque o acordo com a agência de Viena envolvia 

inspeções de instalações nucleares e os militares tinham lá as suas dúvidas que isso 

fosse o melhor caminho” (LAMPREIA, 2008, p. 154-155). 

 

Esse acordo com a “agência de Viena” é o acordo de salvaguardas abrangentes 

publicado no documento INFCIRC/435, depositado após o Brasil assinar o Acordo 

Quadripartite, em 1991.  

                                                 
79 O embaixador Luiz Felipe Lampreia trabalhou com o embaixador Azeredo da Silveira quando jovem, na 

carreira diplomática. 
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Sobre o processo decisório da assinatura do TNP, Lampreia (2008, p. 209-211) fala 

sobre uma reunião no Alvorada com importantes embaixadores que ocorreu em março de 

1997 após a decisão presidencial pela assinatura do TNP. A reunião tinha o objetivo de 

“referendar” a decisão presidencial. Na reunião, estavam os embaixadores Marcos Azambuja, 

Jório Dauster, Rubens Barbosa, Seixas Corrêa e Sebastião Rêgo Barros. FHC assimilou 

importantes membros da burocracia do serviço exterior ao processo decisório para garantir 

sua adesão. 

De acordo com Moniz Bandeira (2004 apud BATISTA, 2011, p. 111), o Itamaraty 

não tinha uma posição dogmática sobre a adesão ao TNP, já considerando a hipótese de 

adesão em 1995. Essa perspectiva faz sentido quanto à data de 1995, pois é quando a 

Argentina ratifica o TNP e o primeiro ano do governo de FHC, que é, praticamente, o 

primeiro governo a lidar com o vigor de salvaguardas abrangentes da AIEA (fevereiro de 

1994). Havia setores, nacionalistas, contudo, no MRE, que se opunham à decisão. Esse 

nacionalismo está relacionado, inclusive com path dependence80  em relação ao paradigma 

desenvolvimentista de política externa (LIMA; HIRST, 2009, posição 542-556). Márcio 

Guimarães (2005, p. 185) afirma que a decisão foi interpretada por setores das Forças 

Armadas e do Itamaraty, como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, como de 

subserviência aos EUA. 

Batista (2011, p. 111) atribui ao fato de o presidente nomear os principais cargos do 

MRE como razão da ausência de resistências significativas. Esse argumento guarda coerência 

com que explica Amorim Neto (2012, p. 127-130); contudo houve, de fato a mudança de 

mentalidade também em alguns diplomatas, como sugere o que afirmou o embaixador Luiz 

Felipe Lampreia (2008). O próprio Lampreia teve como um de seus “mentores” o embaixador 

Azeredo da Silveira, grande opositor da adesão ao TNP. Há uma renovação geracional do 

Itamaraty que merece estudos mais aprofundados e que podem ter ajudado nessa provável 

mudança de mentalidade. 

No ano de 1995, o Itamaraty deu instruções aos diplomatas participantes de reuniões 

internacionais para que deixassem clara a posição do Brasil contrária à extensão indefinida do 

TNP, pois implicaria a aceitação da premissa de que haveria sempre armas nucleares a serem 

proliferadas, violando o artigo VI do próprio Tratado (BATISTA, 2011, p. 112-113). Isso 

                                                 
80 Resumidamente, path dependence é a “tendência de instituições de tecnologias de tornarem-se comprometidas 

a desenvolver certos caminhos como resultado de suas propriedades estruturais ou de suas crenças e valores”. 

(GREENER, 2019). Esse conceito demonstra como a história importa na determinação de comportamento de 

instituições. 
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valoriza a importância da decisão da V Conferência de Exame do TNP pela extensão 

indefinida de sua validade como um evento de influenciou a decisão brasileira.  

Muitos integrantes do Itamaraty, nessa época, entendiam que, apesar das 

características desiguais do TNP, a adesão brasileira permitiria ao país aumentar as suas 

credenciais nas relações internacionais, gerando uma percepção externa mais favorável e 

confiável (JESUS, 2012, p. 376). Em contrapartida, alguns militares, físicos, membros do 

CNEN e da mídia consideraram a adesão ao TNP uma atitude entreguista (JESUS, 2012, p. 

376).  

As relações civil-militares são um assunto relevante também no processo de gradual 

adesão do Brasil ao RINP. Esse processo ajudou o país a garantir o controle civil sobre o seu 

programa nuclear, especialmente após a criação da ABACC (SOTOMAYOR, 2013, p. 93). 

Tendo o controle e a verificação de materiais nucleares feitos pela ABACC e pela AIEA, após 

o Acordo Quadripartite, aumentou a relevância do Itamaraty na política nuclear brasileira e de 

outros servidores civis. Sotomayor (2013, p. 93-94; 2014, p. 230-237) ressalta a importância 

da relação civil-militar nos compromissos internacionais do Brasil na área nuclear. Após a 

descoberta do Programa Nuclear Paralelo, em 1987, teria ficado uma desconfiança de 

autoridades civis sobre as intenções dos militares acerca das pesquisas nucleares que 

conduziam.  De acordo com Sotomayor (2013, p. 93-94, tradução nossa): 

 

A súbita adesão do Brasil ao regime de não proliferação ajudou a garantir o 

controle civil sobre os programas nucleares. A criação de uma instituição bilateral, 

sob os auspícios da AIEA, prometeu que as políticas nucleares brasileiras estariam 

sujeitas ao escrutínio internacional, portanto, tornando-a responsabilidade de 

diplomatas e outros tomadores de decisões civis, em vez das forças armadas. Tal 

política não poderia ter sido implementada unilateralmente, levando os líderes civis 

brasileiros a buscarem a participação internacional no regime de não-proliferação, 

a fim de ganhar influência sobre os militares que eles desconfiam muito. 

 

Por meio dessas manobras diplomáticas, o Ministério das Relações Exteriores 

liderou a transferência de fato da política nuclear para o estabelecimento 

diplomático, conhecido como Itamaraty, uma nova coalizão liderada por civis. No 

caso brasileiro, o principal papel do Itamaraty 'foi suavizar as posições 

nacionalistas defendidas pelos militares brasileiros’81. Isso também concedeu ao 

presidente o "poder de nomeação", ou seja, os presidentes poderiam nomear civis 

para posições-chave relacionadas à política nuclear. Isso inspirou o que o 

embaixador Julio César Carasales definiu como "diplomacia presidencial", em que 

a política externa reflete os interesses e as motivações do executivo. Ao fazê-lo, o 

presidente poderia remover os militares da tomada de decisões. 

 

                                                 
81 Monica Hirst, ‘‘Security Policies, Democratization, and Regional Integration in the Southern Cone,’’ in Jorge 

I. Dominguez, ed., International Security and Democracy: Latin America and the Caribbean in the Post-Cold 

War Era (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1995), p. 106. 
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Para Sotomayor (2013, p. 94) a adesão do Brasil ao RINPN deveu-se a interações de 

política doméstica, na qual as lideranças civis “normalizaram” as relações civil-militares, 

assegurando o controle civil, como defende Huntington (1985) e a consolidação da 

democracia. Matias Spektor, por sua vez, defende que havia dois propósitos na aproximação 

com o RINPN, “fortalecer o controle democrático e civil em casa, assim como desviar de 

pressões feitas pelo regime global de não proliferação” (SPEKTOR, 2016, p. 645, tradução 

nossa).   

De acordo com Raymundo Costa (1997), a adesão brasileira ao TNP foi uma vitória 

do Itamaraty sobre o “bolsão militar-nacionalista” e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, 

que se opunham à decisão.  

Huntington (1985, p. 89), assim como Johnson (1964, p. 128-130), sugere que 

quanto maior o número de militares em cargos normalmente ocupados por civis na 

administração pública, maior o grau de influência militar no governo. Amorim Neto (2012, p. 

133-134), em pesquisa baseada nessa relação, verifica uma significativa diminuição da força 

política das Forças Armadas, principalmente a partir de 1995. 

No caso dos diplomatas, 45% dos chanceleres entre 1985 e 2010 são da carreira. Um 

aumento considerável em relação ao período entre 1946 e 1964, quando essa frequência era de 

6%. Mesmo assim, contraditoriamente, a tendência de participação política é a mesma das 

Forças Armadas, com menor influência dos diplomatas no processo decisório (AMORIM 

NETO, 2012, p. 135). De acordo com Amorim Neto (2012, p. 135), o motivo disso seria que 

os chanceleres da carreira diplomática, por conhecerem melhor a estrutura burocrática do 

MRE, facilitam o seu controle por presidentes que têm agendas próprias de política externa, 

como foi o caso de FHC.  

O presidente Fernando Henrique também se reuniu com militares antes de decidir 

pela adesão ao TNP. Essa reunião ocorreu na Câmara de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, a qual é formada pelos ministérios mostrados no quadro 3.2, que está dividida em 

instituição, chefe da instituição, interesse no processo de adesão ao TNP e seu posicionamento 

nessa Câmara. Muitos atores envolvidos não possuíam interesse específico no processo de 

adesão; mas uma preocupação genérica cerca dos efeitos da adesão ao TNP para a soberania 

nacional. 

Quadro 3.2- Formação da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

Instituição 
Chefe da 

Instituição 
Interesse 

Posicionamento na 

CREDN 
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Ministério da Justiça 
Iris Resende 

Machado 

Consequências 

domésticas da 

adesão ao TNP: 

adequação às 

salvaguardas 

abrangentes. 

A favor 

Ministério das 

Relações Exteriores 

Luiz Felipe 

Lampreia 

Credibilidade 

externa do Brasil. 

Forma de satisfazer a 

demandas 

internacionais. 

A favor 

Ministério da 

Aeronáutica 
Lelio Viana Lobo 

Programa 

Aeroespacial. 
A favor 

Ministério do 

Exército 

Zenildo Gonzaga 

Zoroastro de Lucena 

Preocupação 

genérica. 
A favor 

Ministério da 

Marinha 

Mauro Cesar 

Rodrigues Pereira 

Consequências para 

o Programa Nuclear 

da Marinha. Garantia 

da possibilidade de 

produzir submarinos 

de propulsão 

nuclear. 

A favor 

Estado-Maior das 

Forças Armadas 

Benedito Onofre 

Bezerra Leonel 

Preocupação 

genérica. 
A favor 

Casa Civil da 

Presidência da 

República 

Clóvis de Barros 

Carvalho 

Preocupação 

genérica. A favor 

Casa Militar da 

Presidência da 

República 

Alberto Mendes 

Cardoso 

Preocupação 

genérica. A favor 

Secretaria de 

Assuntos 

Estratégicos da 

Ronaldo Mota 

Sardenberg 

Preocupação com o 

Cerceamento 

Tecnológico e com 

A favor, mas com 

ressalvas. Alerta 

para o cerceamento 
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Presidência da 

República 

as consequências 

para o 

desenvolvimento 

tecnológico no 

Brasil. 

sofrido pelo Brasil 

no Programa 

Aeroespacial. 

Elaboração própria. Fonte dos dados: ANEXO A; Cardoso (2016). 

 

Na Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, FHC levou o assunto sobre a 

assinatura do TNP para ser debatido entre seus membros, em maio de 1997, conforme explica 

neste trecho:  

Recebi rapidamente o brigadeiro Lôbo e fui para a reunião da Câmara de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional. Aí um assunto importante: não tem mais sentido o 

Brasil não assinar o Tratado de Não Proliferação. Eu tinha combinado com o 

Lampreia, que fez uma boa exposição de motivos. Todos os militares aprovaram, 

assim como o ministro da Justiça e a Casa Civil. Sardenberg, da SAE, tem objeções 

não de fundo, segundo ele, mas acha que os americanos não estão reconhecendo 

devidamente o nosso programa espacial e o nosso programa nuclear para fins 

pacíficos e que devíamos, de alguma maneira, fazê-los sentir nosso incômodo. Não 

é essa a posição do Lampreia, que diz que a esta altura o TNP já é uma carta gasta 

e que os americanos não estão mais preocupados com ela, até porque, em termos 

práticos, já assinamos as Convenções que dão as garantias e que não estamos 

fazendo nada atômico [com vistas à bomba], portanto é uma coisa simbólica. A 

reação do Sardenberg, diz ele, se vincula à preocupação de que haja na Câmara má 

compreensão dessa nova posição do governo brasileiro, no sentido de ser uma 

submissão a interesses estrangeiros. (CARDOSO, 2016, 24 a 31 de maio de 1997, 

parágrafo 11). 

Nesse trecho, fica claro que houve discordância do embaixador Sardenberg, que 

defendia que o Brasil deveria buscar barganhar maiores vantagens, a fim de conseguir acesso 

à tecnologia; mas ele assina, finalmente, a exposição de motivos a favor da adesão brasileira 

ao TNP. O posicionamento unânime a favor da adesão deveu-se, em grande parte, ao fato de o 

Tratado Quadripartite, que foi assinado em 1991, já ter implementado as mesmas 

salvaguardas abrangentes que são cobradas no TNP.  

O ministro Lampreia descreveu a reunião da seguinte forma: 

Em 24 de maio de 1997, houve uma reunião da Câmara de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, órgão colegiado do governo, sob a presidência de FHC. Fiz uma 

apresentação que versou sobre a nossa mudança de posição em relação ao TNP. 

Destaquei os seguintes pontos: ‘Nossa posição principista já não nos trazia 

respeito, nem benefícios; a assinatura não acrescentaria qualquer limitação às que 

já assumimos voluntariamente na área nuclear [...]’. Assinar naquele momento 

completaria nossa inserção no mainstream internacional e nos capacitaria para 

outros cenários, inclusive o da cadeira permanente no CS. Houve então uma rodada 

de comentários das Forças Armadas e dos ministérios da Justiça e Casa Civil. 

Todos favoráveis, com um pequeno porém ou outro, tendo a Marinha expressado 

dúvidas sobre se a assinatura traria algum benefício de acesso a tecnologias 

sensíveis. (LAMPREIA, 2010, p. 167). 
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Em suas memórias, ao descrever um encontro, em junho de 1997, com Thomas F. 

McLarty, então conselheiro especial do presidente dos EUA e seu enviado especial para as 

Américas, o presidente FHC deixou clara a intenção de obter vantagens no acesso a 

tecnologias sensíveis, conforme neste trecho do diário da presidência de FHC : 

Depois do encontro com o Itamar, reunião com o representante do Clinton, que é o 

[Thomas] McLarty. O McLarty foi muito amável, conversamos sobre muitas coisas, 

o mais significativo é que, quando ele me felicitou por termos assinado o TNP, o 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, eu disse que esperávamos 

reciprocidade, que houvesse um tratamento melhor para nós tanto na área nuclear, 

pacífica, quanto na área espacial, isso ficou claro. Depois abordei vários pontos a 

respeito dos quais temos conversado reiteradamente. (CARDOSO, 2016, 16-25 de 

junho, parágrafo 41). 

 

Nesse trecho, é demonstrada a centralidade do presidente FHC na execução de sua 

política externa, a qual foi muito caracterizada pela diplomacia presidencial.  Na ação 

diplomática, o governo de FHC utilizou-se frequentemente da figura do presidente, retomando 

formas cada vez mais utilizadas por outros Estados (VIGEVANI et al., 2003, p. 40-41). Além 

disso, observa-se a ressalva do embaixador Ronaldo Sardenberg na conversa entre FHC e 

McLarty.  

Démia Teixeira (2007, p. 100, 104) ressalta como os cientistas da área nuclear foram, desde a 

negociação do Acordo Nuclear entre Brasil e RFA, de 1975, excluídos do processo decisório, 

ficando às burocracias diplomática e militar a disputar por influência no programa nuclear. 

Uma evidência disso foi a disputa entre o engenheiro militar coronel Carlos Sillas Martins 

Pinto e o diplomata Paulo Nogueira Batista para presidência da Nuclebrás82, a qual foi 

ocupada, em 1975, por Batista (TEIXEIRA, 2007, p. 104; ESCOREL, 2019). Desse modo, os 

cientistas uniram-se aos esforços internacionais em favor de maior transparência do Programa 

Nuclear, favorecendo a aproximação do Brasil ao RINPN, sem necessariamente, apoiar a 

adesão ao TNP (TEIXEIRA, 2007, p. 106). Esse alijamento do setor científico nacional pode 

ser verificado por meio de manifestações de cientistas e acadêmicos na imprensa acerca da 

decisão.  

Quando houve o anúncio da assinatura, em 20 de junho de 1997, houve críticas sobre 

a decisão, principalmente no setor científico, que reclamou de não ter sido consultada antes da 

sobre a adesão, conforme matéria de Claudia Safatle e Clarissa Rossi (1997): 

A adesão ao TNP foi encarada com reservas no meio nuclear do país. A crítica mais 

forte partiu do diretor da Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe) 

da UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, que acusou o governo de submeter-se aos Estados 

Unidos e de abrir mão de compromissos éticos pela paz internacional em troca de 

assento no Conselho de Segurança da ONU. 

                                                 
82 Empresa Nucleares Brasileiras S/A. 
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[...] ‘O Brasil poderia tirar partido da situação e fazer exigências pela paz. Não 

teria o poder de mudar o rumo das coisas, mas cresceria no plano mundial. Seria 

uma forma mais altiva de abrir o debate sobre uma situação de paz que o mais forte 

impõe ao mais fraco’. 

O governo, disse o diretor da Coppe, deveria ter consultado a comunidade 

científica. ‘Foi uma adesão incondicional à política diplomática americana. Cada 

vez mais, o Brasil perde a identidade internacional e vira uma república de 

bananas. É humilhante’. Pinguelli Rosa lembrou que as reservas ao TNP também 

foram manifestadas por Fernando Henrique Cardoso em julho de 96, quando 

recebeu o Nobel da Paz de 95 o físico inglês Joseph Rotblat, da organização 

pacifista Pugwash, que luta pelo desarmamento nuclear.  

 

Na mesma reportagem, também foi ouvidos o professor Domício Proença Júnior e 

Everton Cavalho: 

Para o especialista em estudos estratégicos Domício Proença Júnior, professor da 

Coppe, a adesão ao TNP foi positiva, sintonizada com a renúncia a armas nucleares 

lavrada na Constituição de 88. Mas Proença Júnior ressalvou que as contrapartidas 

à assinatura têm que incluir o fim de sanções e limitações científicas impostas ao 

Brasil. Exemplificou com o supercomputador da UFRJ, interditado a operações de 

grande complexidade porque, no entender dos EUA, poderia ser usado para a 

produção de armas atômicas.  

Expectativa semelhante tem o engenheiro nuclear Everton Carvalho, que, como 

Pinguelli Rosa, criticou a falta de debate no mundo científico. É fundamental que a 

comunidade técnico-científica brasileira faça uma avaliação abrangente da 

questão, pois, se a adesão tem como pano de fundo vantagens e incentivos para 

nosso desenvolvimento, é fundamental que eles se tornem reais e factíveis, inseridos 

dentro de uma política de desenvolvimento científico e tecnológico, afirmou. 

(SAFATLE; ROSSI, 1997). 

 

3.2.2- Pressões Internacionais e Relações com o Eixo Assimétrico  

 

Vigevani (et al., 2003, p. 42) caracteriza a adesão do Brasil ao MTCR e ao TNP 

como fatores que, entre outras coisas, visaram a melhorar as relações com os EUA. As 

evidências de pressões, principalmente dos EUA para que o Brasil assinasse o TNP são 

muitas. A fim de compreender essas pressões, é preciso anteceder o governo de FHC. 

Na década de 1980, conforme já tratado no capítulo 2, mesma época em que o Brasil 

se aproximou da Argentina, houve aumento de desconfianças internacionais de que o Brasil 

mantinha um programa nuclear secreto, a fim de construir uma bomba atômica (SPEKTOR, 

2016, p. 643). As desconfianças coincidem com o início do Programa Nuclear Paralelo, que 

se iniciou em 1979, por meio do qual aquisições secretas feitas no mercado negro 

internacional, conforme descreve Spektor (2016, p. 642-643). 

Após a aprovação do Nonproliferation Act, de 1978, motivado pela explosão pacífica 

da Índia de 1974, qualquer exportação de material sensível passou a ter como condição a 

assinatura de um acordo de salvaguardas, dificultando o desenvolvimento brasileiro de 

tecnologia nuclear por meio de parcerias externas (KASSENOVA, 2015, 119; 2016, p. 22). 
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Isso aumentou a relevância da autonomia na área nuclear para as autoridades brasileiras, que 

consideravam o desenvolvimento de tecnologia nuclear muito importante para o 

desenvolvimento nacional (KASSENOVA, 2015, P. 120). Pressões norte-americanas foram 

feitas nesse sentido na Argentina também. O conselheiro da embaixada argentina em Brasília 

Raul Estrada Oyuela, em agosto de 1979, visitou o Itamaraty para tratar das pressões que o 

governo argentino vinha sofrendo para assinar salvaguardas estendidas (FERNANDES, 2015, 

p. 311). 

 Essas pressões norte-americanas aproximaram o Brasil e a Argentina, 

conforme Memorando DEM/78, de 19 de julho de 1979, segundo o qual foi estabelecida uma 

parceria informal entre os dois países com o objetivo de resistir conjuntamente a pressões dos 

EUA para impedir o desenvolvimento autônomo do ciclo de combustível (FERNANDES, 

2015, p. 311). 

Desde que Sarney declarou, em 1987, o domínio do ciclo de enriquecimento de 

urânio por ultracentrifugação, “recrudesceram os bloqueios à importação de bens sensíveis” 

(BATISTA, 2011, p. 127). Na ocasião, disse o presidente Sarney: “Cientistas Brasileiros da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear conseguiram dominar a tecnologia de enriquecimento 

de urânio [...]. Este é um fato de maior transcendência na história científica do Brasil” 

(BRASIL, 198683 apud WINAND, 2016, p. 126.). Isso começou a comprometer o próprio 

Programa Nuclear, bem como outros setores dependentes de tecnologias sensíveis. Em 1990, 

no governo Collor, os EUA suspenderam as vendas de supercomputadores para o Brasil por 

causa de preocupações com o Programa Nuclear Brasileiro (SPEKTOR, 2016, p. 543). Em 

matéria do Jornal do Brasil, escreveu Ribamar Oliveira (1990): “Os Estados Unidos têm 

utilizado os vetos às vendas de supercomputadores como pressão para que países como o 

Brasil assinem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP”. Isso gerou um 

transbordamento de custos do Programa Nuclear Paralelo para outros setores econômicos, 

como a exploração de petróleo, que também dependia de transferência de tecnologia. 

Na ocasião, o secretário de Ciência e Tecnologia José Goldemberg foi a Washington 

tratar dessa questão, bem como do risco de cerceamento mais restrito com um projeto em 

tramitação no Congresso dos EUA que proibiria a venda de tecnologias sensíveis a países que 

“ajudaram o Iraque a montar sua ‘máquina de guerra’” (BRITO, 1990). Na ocasião o tema do 

TNP foi mencionado: 

Goldemberg disse que os interlocutores políticos, depois de ouvirem o que o 

governo Collor tem feito na área tecnológica e nuclear, sempre perguntavam por 

                                                 
83 BRASIL. Resenha da Política Exterior do Brasil. MRE: 1986. Disponível em: <www.mre.gov.br>.  
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que, então, o Brasil não assina o Tratado de Não-Proliferação (TNP). Goldemberg, 

pacientemente, repetiu a todos a posição há muito tempo firmada pelo Brasil, que 

considera o TNP colonialista por excluir de suas provisões as grandes potências 

(BRITO, 1990).  

 

O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional Geraldo Euládio do 

Nascimento e Silva escreveu um artigo criticando o presidente Collor, que respondeu 

jornalistas internacionais, na ocasião da assinatura do acordo de salvaguardas da AIEA 

referente ao Tratado Quadripartite: 

A principal conclusão que se pode tirar da entrevista dada em má hora pelo 

presidente Fernando Collor na sede da Agência Internacional de Energia Atômica, 

logo após a troca de cartas de ratificação do acordo nuclear com a Argentina, é que 

alguns países querem porque querem que o Brasil assine o Tratado de Não-

Proliferação de Armas Nucleares de 1º de julho de 1968 (NASCIMENTO E 

SILVA, 1991). 

 

Para Démia Teixeira (2007, p. 123), a adesão brasileira ao TNP estava inserida em 

um ambiente em que as relações entre o Brasil e os EUA oscilaram, de um lado, entre o 

compartilhamento de valores e o reconhecimento de ameaças comuns e, de outro, o conflito 

de interesses e contestação à hegemonia americana. Um exemplo de discordância na área de 

segurança foi, na Quarta Conferência Ministerial sobre Defesa das Américas, de 2000, quando 

o Brasil se opôs ao plano Colômbia (TEIXEIRA, 2007, p. 123). Ela entende que a 

preocupação com o controle civil das FFAA na década de 1990 levou à insegurança quanto à 

redefinição de sua função para a segurança e defesa do País, tornando-as “vulneráveis às 

pressões americanas para redução de projetos a elas vinculadas, dentre os quais a superação 

da resistência ao TNP” (TEIXEIRA, 2007, p. 135). Nesse Ponto Teixeira aproxima-se de 

Sotomayor (2013). 

De acordo com Gabriela Batista (2011, p. 113), as pressões que havia para adesão 

brasileira ao TNP, após o Acordo Quadripartite, visavam a fortalecer o Tratado mais do que 

representavam um temor quanto às intenções pacíficas do Programa Nuclear Brasileiro. De 

acordo com pesquisa documental feita por Batista (2011) de Comunicação enviada pela 

Delegação Brasileira na ONU para o MRE em 30 de setembro de 1996, ela afirma: 

Em encontros bilaterais do representante brasileiro na ONU com representantes de 

outros países, como a Finlândia, em outubro de 1996, estes reconheceram os 

progressos feitos pelo Brasil na área de desarmamento, como a participação ativa 

nas negociações do CTBT, adesão ao MTCR (Regime de Controle de tecnologia de 

Mísseis) e ao NSG (Grupo de Supridores Nucleares – mecanismo informal de 

coordenação para a não-proliferação na área nuclear do qual o Brasil passou a 

participar em 1996), mas pediram que o Brasil considerasse a idéia de aderir ao 

TNP de modo a torna-lo de fato quase universal. A resposta do representante 

brasileiro foi no sentido de que o país não tinha posição dogmática sobre o assunto, 

mas já tinha assumido compromissos nítidos com a não-proliferação, consagrados, 

inclusive, na Constituição. (BATISTA, 2011, p. 113). 
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Batista (2011, p.114) aponta para a conclusão do CTBT, em 1995, como um evento 

importante que poderia ter estimulado a adesão brasileira, pois o aspecto mais criticado do 

TNP pelo Brasil era a ausência de comprometimentos dos países nucleares em relação ao 

artigo VI. 

Em novembro de 1996, em Comissão da AGNU, é aprovado por 138 votos a favor, 

dois contra (Índia e Israel) e duas abstenções (Brasil e Cuba), um operativo que chamava à 

adesão universal ao TNP (BATISTA, 2011, p. 113). A argumentação do Brasil foi a ausência 

dos acordos regionais no texto, sem reconhecer os instrumentos aos quais o Brasil fazia parte 

e que davam garantias equivalentes e até mais abrangentes do que as do TNP.  

O embaixador Marcel Biato, representante brasileiro junto à AIEA, em evento sobre 

os 50 anos do TNP, em 2018, ressaltou a importância da Globalização na decisão brasileira de 

aderir ao Tratado: 

Eu acho razoável concluir que foi exatamente a crescente interface de tecnologia 

com conhecimento, com cadeias globais de valor é que, na verdade, obrigou o 

Brasil a reconhecer, naquele então, que se o isolamento nos havia trazido alguns 

benefícios, a integração de cadeia de produção, de conhecimento nos isolaria cada 

vez mais e o TNP era a solução possível no momento. 

Assinamos a partir de uma posição de fraqueza. (BIATO, 2018). 

 

Após a ratificação, o Brasil recebeu alusões positivas de quase todas as delegações 

na reunião plenária da Conferência de Desarmamento, em julho de 1998 (BATISTA, 2011, p. 

116). O representante do governo russo, na ocasião de depósito do Tratado em Moscou, 

ressaltou a importância da iniciativa brasileira, principalmente após os testes nucleares 

realizados por Índia e Paquistão naquele ano (BATISTA, 2011, p. 116). 

Ao dedicar-se ao estudo das relações entre Brasil e EUA, Cristina Pecequilo (2012, 

p. 65) entende que a adesão do Brasil ao TNP foi feita com a expectativa de que isso 

“reforçaria a percepção positiva dos norte-americanos sobre o país”, fazendo parte de uma 

equação tradicional do “bilateralismo” e que haveria, em retribuição, benefícios. 

Para Márcio Guimarães (2005, p. 179), as pressões internacionais derivadas de 

mudanças sistêmicas foram o fator determinante da adesão brasileira, posto que o fenômeno 

tenha causas concomitantes. Ele afirma que até 1996 o Brasil não “dava sinais” e que 

desejava assinar o TNP (GUIMARÃES, 2005, p. 165). Teria havido um “reposicionamento 

estratégico norte-americano na redefinição da nova ordem global”, o qual teria sido o 

verdadeiro “estímulo” para que atores do porte do Brasil e da Argentina não contestassem o 

ator hegemônico, os EUA (GUIMARÃES, 2005, p. 165). Uma demonstração de pressão 

externa, para o autor, seria o Acordo Bilateral sobre Uso Pacífico de Energia Nuclear, 
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assinado entre o Brasil e os EUA em 1997 (GUIMARÃES, 2005, p. 182). Por sua vez, o autor 

é um pouco contraditório ao afirmar que “a causa maior para o processo de adesão estava na 

opção por um novo modelo de inserção internacional para o Brasil” (GUIMARÃES, 2005, p. 

179). Além disso, ele afirma que foi o cálculo político-decisório interno que foi o 

determinante para o Brasil optar pela adesão (GUIMARÃES, 2005, p. 182). Pode-se entender, 

pois, que o autor dá muito valor aos fatores externos, às “pressões hegemônicas” dos EUA e 

das instituições multilaterais, cujas agendas eram influenciadas pelos EUA, incluindo a AIEA 

como parte da estrutura hegemônica de poder que está a serviço da projeção de poder da 

potência dominante, em linha com o que defende o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães 

(1999, p. 80-81). 

Moniz Bandeira (2004, p. 142-143 apud BANDARRA, 2016, p. 147) entende o 

processo de adesão ao TNP como parte de um contexto de política externa mais amplo, no 

qual a adesão teria sido um instrumento de barganha para aproximar-se dos EUA. O anúncio 

da decisão foi no mês seguinte à reunião de Belo Horizonte, na qual o Mercosul teria 

condicionado a continuidade das negociações da Alca à abertura de Washington para negociar 

o fim de barreiras não tarifárias aplicadas pelo país (FERNANDES, 199784 apud 

BANDARRA, 2016, p. 147). 

Quando perguntado por Matias Spektor sobre as pressões estadunidenses na questão 

nuclear, em depoimento de 2008, o embaixador Lampreia respondeu que “era uma espécie de 

rotina de colocações” (LAMPREIA, 2008, p. 157), e acrescenta: 

Não havia uma preocupação maior porque, sobretudo a partir da adesão ao MTCR, 

acho que o Brasil não era mais visto como um país que estivesse num rumo sub-

reptício, num rumo de se dotar de armas nucleares, ou de vetores de armas 

nucleares. Então, eles falavam sempre nisso, mas falavam de uma maneira, 

digamos, que fazia parte dos briefing books. Não havia uma pressão especial sobre 

esse assunto. (LAMPREIA, 2008, p. 157)    

A expectativa era de que o Brasil teria maior acesso a bens sensíveis após adesão ao 

TNP, conforme em conversa de FHC com McLarty. Por sua vez, Os efeitos práticos da 

adesão brasileira TNP de acordo com o governo dos EUA, por meio do Federal Register, são 

limitados: 

Segundo análise das informações do Federal Register americano, Tlatelolco e o 

Quadripartite exerceram, para Brasil e Argentina, efeito similar a uma possível 

adesão ao TNP. Desse modo, quando esta ocorreu, já se haviam sido retiradas 

todas as barreiras que Washington colocava à transferência de tecnologia nuclear a 

Brasil e Argentina. Em 1994, imediatamente após a adesão brasileira e argentina a 

Tlatelolco, Washington emitiu ato regulatório que permitia a cidadãos e empresas 

americanas negociar, diretamente, com Brasil e Argentina a compra e venda de 

                                                 
84 FERNANDES, D. Reunião da Alca termina com consenso condicional. Folha de São Paulo. 18 abr. 1997. 
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reatores nucleares. A justificativa oficial foi, justamente, a adesão a Tlatelolco e 

adesão do Brasil e da Argentina ao sistema de salvaguardas da AIEA, por meio do 

Quadripartite. (BANDARRA, 2016, p. 147-148).  

 

Essa verificação de que as mudanças mais relevantes em termos de acesso a 

tecnologias dos EUA se deram no contexto da assinatura do Acordo Quadripartite e da 

vigência do Tratado de Tlatelolco aponta para a ideia contida no relatório do anexo B e na 

manifestação de Lampreia na reunião da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

sobre o TNP. A ideia era que o Brasil havia perdido seu poder de barganhar por contrapartidas 

ao TNP.  

Na ocasião de depósito do Tratado em Washington, foi feito um evento com a 

presença do ministro Lampreia e da secretária de Estado Albright. Na cerimônia, Lampreia 

afirmou que o Brasil trabalharia ativa e criticamente para ajudar a eliminar a ameaça das 

armas nucleares no mundo (LESSA, 2007). Albright elogiou a adesão brasileira, mas dedicou 

metade de seu pronunciamento para reiterar que o Brasil merece tratamento diferenciado por 

todos os passos que já tomou e precisaria continuar tomando para reagir às incertezas 

econômicas, assegurando o interesse da estabilidade econômica (LESSA, 2007). Isso 

demonstra a relevância da temática econômica nesse momento histórico, o que indica o 

esvaziamento de consequências práticas da decisão brasileira.  

 

3.2.3- Processo Legislativo 

 

Muitos estudos de análise de política externa e de processo de tomada de decisão 

para política exterior atribuem quase exclusivamente ao Poder Executivo as ações do Estado. 

Por sua vez, o Poder Legislativo possui importantes atribuições nesse processo, especialmente 

na aprovação de tratados internacionais. Por isso, uma análise da tramitação do TNP no 

Parlamento brasileiro é importante ao estudo proposto. Para isso, é importante expor as 

normas e procedimentos de tramitação de tratados e verificar como isso ocorreu no caso em 

estudo. Essa análise demonstra a relevância do tema para grupos de interesse da sociedade, 

por meio das ações de seus representantes na Câmara dos Deputados, onde se reúnem 

representantes do povo, e no Senado Federal, onde se reúnem representantes das 27 unidades 

da Federação.  

De acordo com Stefanie Schmitt (2011, p. 14-15), há três motivos apresentados pela 

literatura para um suposto desinteresse do Poder Legislativo pelas relações internacionais:  

1) uma excessiva complexidade dos temas internacionais, os quais exigiriam um grau 

de especialização que os legisladores não têm;  



144 

 

 

 

2) a ausência de ganhos eleitorais;  

 

3) as prerrogativas do Congresso seriam restritas à deliberação ex-post, limitando-se 

a aprovação ou a rejeição do texto convencional de tratados internacionais, uma vez 

que interferências no conteúdo não seriam admitidas, tendo que haver a renegociação 

do Ato pelo poder Executivo consequentemente.  

 

Apesar disso, verifica-se, na prática, que há considerável participação do Legislativo 

na tramitação de tratados internacionais, incluindo emendas que são feitas a alguns deles, 

como é o caso do TNP (SCHMITT, 2011, p. 15; DINIZ; RIBEIRO, 2008, p. 10).  

Na verdade, em alguns casos, Diniz e Ribeiro (2008) afirmam que o Legislativo age 

como facilitador na aprovação de tratados internacionais, por meio da solicitação de urgência 

para a sua aprovação, acarretando uma aceleração do processo legislativo. Isso ocorreria, 

segundo os autores, em 30% dos casos que analisaram entre 06/10/1988 e 31/12/2006.  

O motivo da recorrência do uso desse regime de tramitação especial seria o forte 

controle do Executivo sobre o processo decisório, bem como a concentração de poderes nas 

mãos das lideranças partidárias no Legislativo. O Executivo teria o “poder de agenda” da 

política externa, o qual juntamente com o presidencialismo de coalizão85, que garante ao 

presidente da República a maioria parlamentar, são fatores que explicam o êxito do Executivo 

no encaminhamento na aprovação da maioria dos tratados internacionais ao Legislativo 

(SCHMITT, 2011, p. 16-17; DINIZ; RIBEIRO, 2008, p. 18; MOISÉS, 2011, p. 8-9).  

 

3.2.3.1- Aprovação de Tratados Internacionais 

  

Esta análise envolve o estudo da Constituição Federal de 1988, da doutrina jurídica 

pertinente ao processo de aprovação de tratados, bem como dos processos legislativos 

estabelecidos pelos regimentos do Congresso Nacional.  

O arcabouço normativo que envolve o processo legislativo de aprovação de tratados 

internacionais inclui, principalmente, estas normas, que estão, na íntegra, nos quadro 3.3, 3.4 

e 3.5: 1) artigo 21, inciso I, da CF; 2) artigo 49, inciso I, da F; 3) artigo 58, inciso VI, da CF; 

                                                 
85 Presidencialismo de coalizão é um conceito criado por Sérgio Abranches, em 1988: “[...] o Brasil é o único 

país que, além de combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o 

Executivo com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade concreta brasileira 

chamarei, à falta de melhor nome, ‘presidencialismo de coalizão” 

“É um sistema caracterizado pela instabilidade, de alto risco e cuja sustentação baseia-se, quase exclusivamente, 

no desempenho do governo e na sua disposição de respeitar estritamente os pontos ideológicos ou programáticos 

considerados inegociáveis, os quais nem sempre são explícita e coerentemente fixados na fase de formação da 

coalizão” (ABRANCHES, 1998, p. 21-22, 27). 
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4) artigo 84, inciso VIII, da CF; 5) artigo 32, inciso XV, alínea “c”, do RICD; 6) artigo 151, 

inciso I, alínea “j”, do RICD; 7) artigo 103, incisos I e VI, do RISF; 8) artigo 172, inciso II, 

alínea “c”, do RISF; 9) artigo 336, inciso II, do RISF; 10) artigo 337, do RISF; 11) artigo 338, 

inciso II, do RISF; 12) artigo 376, do RISF. 

 

Quadro 3.3 – Principais Normas de Aprovação de Tratados Internacionais na 

Constituição Federal 

 

Elaboração própria. Baseado em Brasil (1988). 

Quadro 3.4 – Principais Normas de Aprovação de Tratados Internacionais no 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

 

Elaboração própria. Baseado em Câmara dos Deputados (1989) 

Quadro 3.5 – Principais Normas de Aprovação de Tratados Internacionais no 

Regimento Interno do Senado Federal 

 

• Compete à União:

• I- manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais.

Artigo 21, CF

• É da competência exclusiva do Congresso Nacional

• I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretam
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Artigo 49, CF

•O processo legislativo compreende a elaboração de:

•VI- decretos legislativos.

Artigo 59, CF

• Compete privativamente ao Presidente da República:

• VIII- celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional.

Artigo 84, CF

• São as seguintes Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos:

•XV- Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:

•c) tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política 
externa;

Artigo 32, Regimento Interno da Câmara dos Deputados

• Quanto à natureza de sua tramitação podem ser:

•I- urgentes as proposições:

•j) oriundas de mensagens do Poder Executico que versem sobre acordos, tratados, 
convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política 
internacionais, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico específico, através de projeto 
de decreto legislativo, ou que sejam por outra forma apreciadas conclusivamente; 

Artigo 151, Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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Elaboração própria. Baseado em Senado Federal (1989). 

Nota-se que há significativa similaridade entre as competências das Comissões de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas câmaras do Congresso Nacional (CESAR; 

MAIA, 2004, p. 376). O Senado Federal possui maiores atribuições, no entanto, não 

concernentes a aprovação de tratados internacionais. 

• À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional compete emitir parecer sobre:

•I- proprosições referentes aos atos e relações internacionais (Const., art. 49, I) e ao Ministério das 
Relções Exteriores; 

•VI- assuntos referentes à Organização das Nações Unidas e entidades internacionais de quaquer 
natureza;

Artigo 103, Regimento Interno do Senado Federal

• A inclusão em Ordem do Dia de proposição em rito normal, sem que esteja instruída com pareceres
das comissões a que houver sido distribuída, só é admissível nas seguintes hipóteses:

• II- por ato do Presidente, quando se tratar:

• c) de projeto de decreto legislativo referente a tratado, convênio ou acordo internacional, se faltarem
dez dias, ou menos, para o término do prazo no qual o Brasil deva manifestar-se sobre o ato em
apreço.

Artigo 172,  Regimento Interno do Senado Federal

•A urgência poderá ser requerida:

•II- quando se pretenda a apreciação da matéria na segunda sessão deliberativa ordinária à aprovação
do requerimento;

Artigo 336, Regimento Interno do Senado Federal

•A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios, prazos e formalidades
regimentais, salvo pareceres, quorum para deliberação e distribuição de cópias da proposição
principal.

Artigo 337, Regimento Interno do Senado Federal

•A urgência pode ser proposta:

•II- no caso do art. 336, II, por dois terços da composição do Senado ou líderes que representem esse
número;

Artigo 338, Regimento Interno do Senado Federal

• O projeto de decreto legislativo referente a atos internacionais terá a seguinte tramitação: 

•I- só terá iniciado o seu curso se estiver acompanhado de cópia autenticada do texto, em português, o 
ato internacional respectivo, bem como da mensagem de encaminhamento e da exposição de 
motivos;

•II- lido no Período do Expediente, será o projeto publicado e distribuído em avulso eletrônico, 
acompanhado dos textos referidos no inciso I e despachado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional;

•III- perante comissão, nos cinco dias úteis subsequentes à publicação de avulso eletrônico, poderão 
ser oferecidas emendas; a Comissão terá, para opinar sobre o projeto, e emendas, o prazo de quinze 
dias úteis, prorrogável por igual período;

•IV- publicados o parecer e as emendas e o avulso eletrônico, decorrido o insterstício regimental, a 
matéria será incluída em Ordem do Dia;

•V- não sendo emitido o parecer, conforme estabelece o inciso III, aplicar-se-á o disposto no art. 172, II, 
c.

Artigo 376, Regimento Interno do Senado Federal
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O artigo 21, inciso I, da CF estabelece que compete à União “manter relações com 

Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais”. O artigo 84, inciso VIII, da 

CF estipula que compete privativamente ao Presidente da República “celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”. Apesar de o 

Presidente da República ser o titular da dinâmica das relações internacionais, conduzir 

negociações, o abono do Poder Legislativo, sob forma de aprovação congressual, é necessário 

(MAZZUOLI, 2001, p. 91).  

O artigo 49, inciso I, da CF, estabelece que cabe ao Congresso Nacional “resolver 

definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. De acordo com Rezek (2004, p. 130), não 

há compromisso internacional que não imponha encargos gravosos às partes, ainda que não 

pecuniários; tratando-se, pois, de uma redundância terminológica. Essa aparente antinomia, de 

acordo com Mazzuoli (2001, p. 83), deveu-se a um lapso cometido pela Comissão de Redação 

da Assembleia Constituinte de 1987 a 1988, a qual não foi fiel à vontade do Plenário e 

provocou o surgimento desses dois dispositivos. Apesar disso, ao Poder Executivo cabe 

presidir a política externa, e ao Legislativo cabe exercer controle dos atos executivos, uma vez 

que àquele incumbe a defesa da Nação no cenário internacional (MAZZUOLI, 2001, p. 88). O 

presidente da República não age por delegação do Congresso, mas por direito próprio 

(MAZZUOLI, 2001, p. 88). Outro trecho que pode gerar dúvida é “resolver definitivamente”. 

Incumbe ao Congresso Nacional aprovar ou rejeitar os tratados internacionais submetidos à 

sua apreciação e ao Chefe do Executivo ratificá-los, se aprovados pelo Parlamento. Desse 

modo, o Congresso Nacional “só resolve definitivamente sobre tratados quando os rejeita, 

ficando o Poder Executivo, nesse caso, impedido de ratificar o acordo” (MAZZUOLI, 2001, 

p. 93). 

Após a fase de negociação de um tratado e sua celebração pelo chefe do Poder 

Executivo, é submetido ao juízo do Congresso Nacional, o qual pode aprovar o texto enviado 

pelo Executivo, por meio da elaboração e da publicação de um decreto legislativo86, conforme 

o artigo 59, inciso VI, da CF, e pode rejeitar o texto do tratado, comunicando a decisão por 

meio de mensagem ao Chefe do Poder Executivo (MAZZUOLI, 2001, p. 88-89). É possível 

                                                 
86 A expressão “decreto legislativo” passou a ser adotada na Constituição de 1946, a fim de denominar atos de 

competência exclusiva do Poder Legislativo, os quais não estão sujeitos à sanção presidencial (MAZZUOLI, 

2001, p. 89). O decreto legislativo “Regula matérias de competência exclusiva do Congresso, tais como: ratificar 

atos internacionais, sustar atos normativos do presidente da República, julgar anualmente as contas prestadas 

pelo chefe do governo, autorizar o presidente da República e o vice-presidente a se ausentarem do país por mais 

de 15 dias, apreciar a concessão de emissoras de rádio e televisão, autorizar em terras indígenas a exploração e o 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de recursos minerais.” (SENADO FEDERAL, 2018a) 
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que um único decreto aprove mais de um tratado; mas, se um tratado anteriormente aprovado 

e ratificado for denunciado, novo decreto legislativo é necessário em caso de nova aprovação 

desse tratado (MAZZUOLI, 2001, p. 89). 

No Brasil, os tratados, acordos e convenções internacionais, a fim de que sejam 

incorporados ao ordenamento interno, necessitam de prévia aprovação do Poder Legislativo 

(MAZZUOLI, 2001, p. 89). Após a negociação e a formalização de tratados pelos agentes 

diplomáticos, denominados plenipotenciários, que representam o Poder Executivo, tornam-se 

eles obrigatórios somente após serem ratificados pelo Presidente da República; mas, para isso, 

é preciso apreciação e autorização do Congresso Nacional (MAZZUOLI, 2001, p. 100). 

Concordando o Congresso com a assinatura do ato internacional, por meio de decreto 

legislativo, o Presidente da República está autorizado a ratificar a assinatura já depositada, ou 

mesmo a aderir se já não o tiver feito (MAZZUOLI, 2001, p. 89). Caso seja rejeitado, o 

Congresso Nacional deve notificar o Executivo por meio de uma carta oficial (DINIZ; 

RIBEIRO, 2008, p. 20). Após a promulgação do decreto legislativo pelo Presidente do 

Congresso Nacional, há a ratificação e a promulgação do texto do tratado pelo Presidente da 

República, que o faz por meio de decreto de execução, em acordo com o artigo 84, inciso 

VIII, da CF (MAZZUOLI, 2001, p. 90).  

Há um debate doutrinário acerca de o tratado que ainda não foi devidamente 

aprovado por uma resolução legislativa ser um “projeto de tratado” ou um tratado. Pedro 

Calmon e Hidelbrando Accioly estão entre os autores que defendem a ideia de que se trata de 

um “projeto de tratado” (CALMON, 1956, p. 156; ACCIOLY, 2009, p. 411; MAZZUOLI, 

2001, p. 90). Por sua vez, Pontes de Miranda defende que o tratado assinado já é tratado, 

embora exista em uma condição de negócio jurídico não perfeito (PONTES DE MIRANDA, 

1987, p. 327; MAZZUOLI, 2001, p. 90-91).  

Mazzuoli (2001, p. 89; 99) defende que a competência do Congresso Nacional se 

limita à “aprovação ou rejeição do texto convencional tão somente, não sendo admissível 

qualquer interferência no seu conteúdo”; mas pode haver emendas ou alterações ao texto do 

decreto legislativo, desde que o texto do tratado seja aprovado ou rejeitado in totum.  

Em casos de tratados relacionados à defesa nacional, o Congresso teria a tendência 

de não os aprovar na íntegra, acrescentando condições sob as quais os tratados devem ser 

aprovados, como foi o caso do TNP (CESAR; MAIA, 2004, p. 380). Por sua vez, Alexandre 

(2006, p. 120) contesta que o interesse maior se deva à temática de defesa. Mesmo assim, esse 

é o caso do TNP, que foi objeto de atenção do Legislativo. 
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De acordo com a pesquisa feita por Diniz e Ribeiro (2008, p. 18), entre os 

mecanismos  do “poder de agenda” do Executivo na política externa, está a possibilidade de 

requerer urgência na tramitação do projeto de decreto legislativo, dispensando a necessidade 

de deliberações de comissões permanentes, como as de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, e a de Constituição e Justiça. Com o apoio de líderes de partidos da base aliada, o 

Executivo consegue facilitar os trâmites da proposta de projeto legislativo. 

De acordo com o glossário do Senado Federal, regime de urgência: 

É utilizado para apressar a tramitação e a votação das matérias legislativas. A 

urgência dispensa interstícios, prazos e formalidades regimentais, e pode ser 

requerida nos seguintes casos: quando se trata de matéria que envolva perigo para 

a segurança nacional ou providência para atender calamidade pública; para 

apreciar a matéria na segunda sessão deliberativa ordinária subsequente à 

aprovação do requerimento; e para incluir matéria pendente de parecer na ordem 

do dia. A urgência pode ser solicitada pelos senadores, por comissões técnicas e 

pelo presidente da República. (SENADO FEDERAL, 2018). 

 

No Poder Legislativo, a primeira etapa é a de recepção da mensagem do Presidente 

da República ao Congresso Nacional, que é acompanhada da Exposição de Motivos do 

Ministro das Relações Exteriores e outros, se for o caso, a qual é endereçada ao Chefe do 

Executivo, juntamente com o texto de inteiro teor do tratado internacional submetido à 

apreciação (MAZZUOLI, 2001, p. 98-99; REZEK, 2004, p. 138-139). Essa mensagem é, 

primeiramente, enviada à Câmara do Deputados, conforme o artigo 64 da CF. 

No plenário da Câmara dos Deputados, a mensagem é lida, em obediência ao 

princípio da publicidade, de modo que os senhores deputados tomem conhecimento dela 

(MAZZUOLI, 2001, p. 99). Forma-se um processo que recebe a designação “Mensagem” 

(MSC), acrescida de um número próprio para identificação. De acordo com o artigo 32, inciso 

X87, do RICD, o processo segue para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

(CREDN). Na CREDN, o texto do processo é examinado por um relator designado pelos seus 

integrantes. A CREDN deve, após a leitura do relatório, elaborar um parecer favorável ou não 

ao tratado. Em caso positivo, esse parecer é submetido como um projeto de decreto legislativo 

à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)88, de acordo com o artigo 32, inciso 

III89, do RICD. À CCJR cabe examinar os “aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental 

e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara 

ou de suas comissões” (artigo 32, inciso III, RICD). Após a aprovação nessas duas comissões, 

o tratado é enviado para votação em plenário. Uma vez aprovada, em turno único, a redação 

                                                 
87 Atualmente, inciso XV. 
88 Atualmente, chama-se Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
89 Atualmente, inciso IV. 
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final é apresentada pela CCJR (artigo 32, inciso III, alínea “q”). Aprovada a redação final, nos 

termos do artigo 65 da CF, o projeto passa à apreciação do Senado Federal. 

No Senado Federal, após o projeto ser lido e publicado pela mesa diretora, ele é 

despachado para a Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde, de acordo com o RISF 

(artigo 103, inciso I), se devem examinar as “proposições referentes aos atos e relações 

internacionais” e aos “assuntos referentes à Organização das Nações Unidas e entidades 

internacionais de qualquer natureza” (MAZZUOLI, 2001, p. 99). Uma vez concluído o exame 

do projeto na CRE, ele fica pronto para ser incluído na ordem do dia do plenário. Após a 

aprovação no Senado, em turno único, se não houver emendas, fica dispensada a redação final 

e o texto do projeto de decreto legislativo é dado como definitivamente aprovado, seguindo à 

promulgação, a qual é prerrogativa do Presidente do Senado Federal, que também é o 

Presidente do Congresso Nacional (MAZZUOLI, 2001, p. 99-100). Uma vez promulgado, o 

decreto será publicação no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União. É 

importante notar que não há prazo previsto para o envio do tratado pelo Presidente da 

República à apreciação pelo Congresso Nacional. De acordo com Mazzuoli (2001, p. 100), 

isso deve-se a uma sistemática lacunosa da CF. Não há também prazo para apreciação pelo 

Congresso Nacional, sem prazo para que o Presidente da República ratifique o tratado. Como 

será visto com detalhamento no caso do TNP, essa indefinição de prazo para a apreciação 

pode comprometer politicamente os esforços do Poder Executivo e deve ser levada em 

consideração no processo de tomada de decisão.  

Em cada uma dessas casas legislativas, é possível que sejam apresentadas emendas 

aos projetos em apreciação, embora as emendas restrinjam-se ao projeto de decreto 

legislativo, não interferindo no texto do tratado em questão (MAZZUOLI, 2001, p. 99). Se as 

correções forem na forma e simples, como um ajuste redacional no texto, não há necessidade 

de retorna à casa legislativa anterior (MAZZUOLI, 2001, p. 99). 

Após a ratificação pelo Presidente da República de atos multilaterais, é preciso que o 

instrumento de ratificação seja depositado junto aos Governo ou organismo internacional 

responsável pelas funções de depositário. Só após o depósito, o tratado pode entrar em vigor. 

No Brasil, tradicionalmente, após o depósito, o Presidente da República expede um decreto de 

execução, promulgando e publicando no Diário Oficial da União o conteúdo dos tratados, 

materializando-o internamente e integrando-o, finalmente, ao ordenamento jurídico nacional 

(MAZZUOLI, 2001, p. 101-102).   

Diniz e Ribeiro (2008, p. 22) ressaltam a importância da cooperação política entre o 

Legislativo e o Executivo no processo de aprovação de tratados internacionais, especialmente 
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no diz respeito a pedidos de urgência da matéria por líderes partidários. A Mesa Diretora90 e o 

Colégio de Líderes91 constituem elementos centrais no processo de facilitação procedimental 

de proposições feitas pelo Executivo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 28; DINIZ; 

RIBEIRO, 2008, p. 22, 28). Por um lado, os regimes ordinário, prioritário e de urgência são 

determinados pela Mesa Diretora; por outro lado, quando os líderes partidários demandam 

urgência, eles transmitem a intenção do governo, por meio de sua base aliada parlamentar, de 

acelerar o processo de deliberação, evitando que passe por alguma comissão (DINIZ; 

RIBEIRO, 2008, p. 22).  

Os principais fatores que motivam lideranças partidárias a acionarem o mecanismo 

de urgência são: 1) parlamentares não estão interessados na matéria e querem que prossiga o 

seu caminho indefinidamente; 2) no caso de uma divergência de interesses, a não deliberação 

pode ser um recurso estratégicos de maior significado do que levar a proposto ao voto para ser 

rejeitada; 3) urgência pode resultar da expectativa do Executivo sobre o comportamento do 

Legislativo (DINIZ; RIBEIRO, 2008, p. 22-23). Independentemente do fator, os pedidos de 

urgência costumam ser uma evidência de que o Executivo tem interesse na aprovação célere 

de uma matéria que o Legislativo está tomando muito tempo para deliberar (DINIZ; 

RIBEIRO, 2008, p. 23). 

No estudo feito por Diniz e Ribeiro (2008), entre 1988 e 2006, eles percebem duas 

particularidades interessantes sobre a CREDN, em relação a outras comissões. Nesse período, 

diferenciando-se das demais comissões, na CREDN, apenas seis atos internacionais tiveram 

algum tipo de reserva e a maior parte das deliberações foram por meio dos regimes ordinário 

e prioritário, raramente passando pelo regime de urgência (DINIZ; RIBEIRO, 2008, p. 29). 

Essa diferenciação pode ter a ver com a composição da comissão, com maioria a favor do 

governo, embora Diniz e Ribeiro (2008, p. 30) afirmem não haver estudos conclusivos sobre 

isso. 

Cerca de 50% dos projetos de decreto levaram mais de 18 meses para serem 

deliberados, de acordo com o estudo feito por Diniz e Ribeiro (2008, p. 30). Isso demonstra a 

morosidade de aprovação de projetos de decretos legislativos, especialmente de tratados 

                                                 
90 A Mesa Diretora é responsável por dirigir o trabalho legislativo e seus serviços administrativos. O presidente 

da Câmara dos Deputados fica encarregado de representar a Casa quando ela se pronuncia coletivamente, de 

supervisionar seus trabalhos e de organizar as pautas dos negócios legislativos, seguindo consultas com o 

Colégio de Líderes (DINIZ; RIBEIRO, 2008, p. 34). 
91 Os regimentos internos (RICD e o RISF) do Legislativo reconhecem aos líderes partidários, formalmente 

eleitos pelos seus pares, o direito de representa-los (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 28). O Colégio de 

Líderes é composto pelos seguintes líderes: a) da maioria; b) da minoria; c) dos partidos; d) das bancadas; do 

governo (DINIZ; RIBEIRO, 2008, p. 34). 
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internacionais, os quais precisam, normalmente, passar por pelo menos duas comissões 

(CREDN e CCJ), podendo passar por mais. 

 

3.2.3.2- Processo de Tramitação do TNP 

 

O quadro 3.6 resume o processo de aprovação do TNP, de acordo com as fases que 

Francisco Rezek (2004) descreve do processo de aprovação e assimilação à legislação 

doméstica de tratados internacionais.  

Quadro 3.6- Processo de Assimilação do TNP à Legislação Doméstica 

Fase Competência Data 

Mensagem ao Congresso 

Nacional 

Poder Executivo 

(Presidência da 

República) 

20 de junho de 1997 

Aprovação parlamentar 

mediante decreto legislativo 

Poder Legislativo 

(Congresso Nacional) 

2 de julho de 1998 (Decreto 

Legislativo nº 65, de 1998) 

Ratificação Poder Executivo 

(Presidência da 

República/ Ministério das 

Relações Exteriores) 

13 de julho (Cerimônia de 

Ratificação) 

18 de setembro de 1998 

(Depósito do instrumento de 

adesão do TNP) 

Promulgação do texto do 

tratado mediante decreto 

presidencial  

Poder Executivo 

(Presidência da 

República) 

7 de dezembro de 1998 

(Decreto nº 2864, de 1998) 

Elaboração própria.  Baseado em Rezek (2004, p.138-141); Câmara dos Deputados (2017); Decreto Legislativo 

Nº 65 (1998); Cesar e Maia (2004, p. 381-383); Rocha (1998); Jornal do Brasil (1998). 

  

O quadro 3.7 em complementaridade ao quadro 3.6, descreve, com detalhes, o 

processo legislativo de aprovação do TNP, levando em conta os documentos do anexo A, bem 

como os registros digitais da mensagem 716/1997 enviada pelo presidente FHC para o 

Congresso Nacional em 20 de junho de 1997, o consequente Projeto de Decreto Legislativo 

575/1997, na Câmara dos Deputados, e Projeto de Decreto Legislativo 91/1998, no Senado 

Federal. 

Quadro 3.7 - O Processo Legislativo do TNP 
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Elaboração própria. Baseado em: Câmara dos Deputados (1997; 2019a; 2019b), Senado Federal (2018b) e 

Anexo A. 

21/06/1997

Mensagem ao Congresso 
Nacional

MSC 716/1997

21/06/1997

Recebido pela Mesa 
Diretora da Câmara dos 
Deputados e Despacho 
para a CREDN e para a 

CCJR

22/07/1997

Coordenação de 
Comissões Permanentes 
(CCP) encaminha para a 

CREDN   

05/08/1997

CREDN

Relator Dep. Werner 
Wanderer

03/09/1997

CREDN

Parecer Favorável do 
Relator

15/10/1997

CREDN

Aprovação do Parecer 
Favorável, que é 

transformado em PDC 
575/1997

27/10/1997

Mesa Diretora despacha o 
PDC 575/1997 para a 

CCJR

27/10/1997

CCP encaminha à CCJR

06/01/1998

CCJR

Relator Dep. Nilson 
Gibson

14/01/1998

CCJR

Aprovação do Relatório 
em favor da 

constitucionalidade do 
PDC 575/1997

20/01/1998

Plenário da Câmara dos 
Dep.

Leitura e Publicação do 
parecer da CCJR

28/01/1998

Plenário da Câmara dos 
Dep.

Discussão

03/02/1998

Plenário da Câmara dos 
Dep.

Discussão e aprovação do 
requerimento do Dep. José 
Machado para retirada do 

PDC da pauta

16/06/1998

Plenário da Câmara dos 
Dep.

Discussão adiada por falta 
de quórum

30/06/1998

Plenário da Câmara dos Dep.

discussão e apresentação de 
emenda do Dep. Haroldo 

Lima. Nomeados: relator Dep. 
Jofran Frejat no lugar da 
CREDN e o relator Dep. 

Nilson Gibson no lugar da 
CCRJ. Aprovação da emenda.

30/06/1998

Mesa Diretora da Câmara 
dos Dep.

Despacha para o Senado 
Fed. o PDC 578-B/1997

01/07/1998

Mesa Diretora do Senado 
Fed.

Leitura do PDS 91/1998 e 
aprovação do req. 467, dos 
líderes, de urgência - art. 

336, II, RISF

01/07/1998

Leitura do parecer 457 do 
Sen. Agripino Maia 

favorável, em substituição 
à CRE

01/07/1998

Plenário do SF

Leitura, Discussão, 
Votação e Aprovação do 

PDC 91/1998

01/07/1998

Mesa Diretora do Senado 
Fed.

Promulgação
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O processo inicia-se com o envio da exposição de motivos interministerial (nº252), 

em 20 de junho de 1997, tendo sido elaborada pelos ministros de Estado da Justiça, da 

Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das Relações Exteriores, Chefe do Estado-Maior das 

Forças Armadas, Chefe da Casa Civil da Presidência da República, pelo Chefe da Casa 

Militar da Presidência da República e pelo secretário de assuntos estratégicos da Presidência 

da República (Anexo A). Os motivos destacados na mensagem são, conforme pode ser 

verificado no Anexo A:  

1) a eficiência do Tratado: seria um tratado que efetivamente diminuiu o potencial de 

proliferação nuclear previsto nos anos sessenta de um mundo com “vinte ou mais 

países dotados de armas nucleares”; 

 

2) a adesão de países críticos às desigualdades do TNP, os quais “preferiam combater 

o caráter essencialmente discriminatório do tratado no âmbito dos mecanismos de 

avaliação criados por ele [TNP] próprio – as Conferências de Revisão”; 

 

3) a adesão não acarretaria “nenhum esforço de inspeções adicionais no Brasil”: 

Brasil já havia prescindido de ter armas nucleares na Constituição Federal (artigo 21, 

inciso XXIII) e por meio de três compromissos internacionais, “o Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e a República Argentina para o uso exclusivamente 

pacífico da energia nuclear”, de 1991, o Acordo Quadripartite, de 1994, e o Tratado 

de Tlatelolco, que foi assinado em 1967, mas entrou em vigor em 199492; 

 

4) A adesão ao TNP reiteraria o compromisso brasileiro com o uso pacífico da 

energia nuclear e permitiria ao Brasil a participação mais intensa de esforços pelo 

desarmamento e pela não proliferação; 

 

5) O “ônus político” de o Brasil não fazer parte do “mais universal dos tratados 

internacionais”, mantendo-se isolado internacionalmente (com a companhia de Índia, 

Paquistão, Israel e Cuba) em uma posição não compreendida por seus parceiros 

tradicionais; 

 

6) A postura de recusar-se a aderir ao TNP estava sendo “interpretada, mesmo que 

erradamente, como solidariedade aos países no limiar93, dando-lhes de certa forma 

cobertura política”; 

 

7) Avanços no RINPN em termos de desarmamento, com os Acordos START I e 

START II e o CTBT; 

 

8) Extensão por período indefinido da validade do TNP na Conferência de Revisão 

de 1995, aumentando a relevância dos mecanismos de avaliação estabelecidos pelo 

tratado, ao mesmo tempo, diminuindo a relevância da AGNU e da Conferência de 

Desarmamento; 

                                                 
92 A Argentina, que havia aderido ao TNP em 1995, “não precisou concluir nenhum ouro acordo de salvaguardas 

com a AIEA, pois o Quadripartite atende integralmente aos requisitos do TNP” (ANEXO A). 
93 Países que possuem armas nucleares ou que estão prestes a ter à margem do TNP, na época, como Índia, Israel 

e Paquistão. 
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O parágrafo que resume melhor o raciocínio por trás da adesão do Brasil ao TNP e 

que demonstra bem o conceito de “institucionalismo pragmático” (PINHEIRO, 2004, p. 61-

62), é o décimo segundo da exposição de motivos interministerial nº 252 (ANEXO A): 

O reconhecimento jurídico de uma realidade de poder não implica submissão 

acrítica e deve ser baseada na percepção de que o aperfeiçoamento do regime de 

não-proliferação requer mais que nunca uma postura de apoio crítico, com ênfase 

num discurso de deslegitimação das armas nucleares, num mundo em que elas se 

tornam cada vez menos necessárias. A auto-exclusão indefinida levaria a resultados 

estéreis para política exterior do Brasil. Ao contrário, optando por influenciar as 

ações do regime como membro pleno, fortaleceria a posição daqueles que 

escolheram promover o desarmamento nuclear trabalhando dentro do contexto do 

TNP – a quase totalidade da comunidade internacional.94 

 

O relator escolhido para relatar a MSC nº 716/1997 foi o deputado federal Werner 

Wanderer (PFL/PR). Seu relatório consiste em breves comentários sobre os motivos 

levantados pela exposição de motivos, votando, ao final, favoravelmente (ANEXO A). Seu 

voto justifica a postura de crítica brasileira ao TNP e sua rejeição em assiná-lo por quase 

trinta anos, arrolando os seguintes motivos: 

1) inexistência de garantia efetiva da desativação e da destruição de armas nucleares 

em poder das potências atômicas; 

 

2) a iniquidade do TNP; 

 

3) dependência brasileira em relação às potências ocidentais que possuíam armas 

nucleares para a defesa nacional, em um contexto de Guerra Fria; 

 

4) preocupação em relação ao acesso à tecnologia de enriquecimento de urânio para 

fins pacíficos. 

 

Seu voto favorável baseia-se nos motivos expostos pelo governo, além de acrescentar 

o fato de: 

1) o Brasil já dominar “os conhecimentos básicos necessários para efetivar o 

processo de enriquecimento de urânio, com vistas a produzir combustível para usinas 

pacíficas”; 

 

2) as cláusulas do Tratado seriam benéficas ao Brasil, assegurando uma cooperação 

entre os seus signatários sob condições mais favoráveis.  

 

O parecer da CREDN foi favorável à aprovação da MSC nº 716, de 1997, do Poder 

Executivo, em 15 de outubro de 1997, a favor da adesão brasileira ao TNP. A composição da 

                                                 
94 Esse trecho também está presente no documento do anexo B, o que demonstra que a exposição de motivos foi 

baseada, ao menos em parte, no relatório elaborado pelo MRE. Isso aumenta a relevância do relatório enquanto 

documento que teria auxiliado os tomadores de decisão. 
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CREDN/CD era esta (ANEXO A) : Benito Gama (Presidente) (PFL/BA), Werner Wanderer 

(PFL/ PR), Mário Cavallazzi (PPB/SC) (Vice-Presidentes), Aldir Cabral (PFL/RJ), Antonio 

Ueno (PFL/PR), Aracely de Paula (PFL/MG),  Aroldo Cedraz (PFL/BA), Ciro Nogueira 

(PFL/PI), Leur Lomanto (PFL/BA), Luciano Pizzatto (PFL/PR), Cláudio Cajado (PFL/BA), 

De Velasco (Sem Partido/SP), Genésio Bernardino (PDT/AP), José Lourenço (PFL/BA), Paes 

de Andrade (PMDB/CE), Robson Tuma (PFL/SP), Wagner Rossi (PMDB/SP), Edison 

Andrino (Sem Partido/SC), Moreira Franco (PMDB/RJ), Elias Murad (PSDB/MG), Franco 

Montoro (PSDB/SP), Hilário Coimbra (PSDB/PA), Itamar Serpa (PSDB/RJ), José Aníbal 

(PSDB/SP), Adroaldo Streck (PSDB/RS), Nelson Otoch (PSDB/CE), Roberto Brant 

(PSDB/MG), Zulaiê Cobra (PSDB/SP), Hélio Bicudo (PT/SP), Joana D’Arc (PT/MG), Luiz 

Gushiken (PT/SP), Miro Teixeira (PDT/RJ), Renan Kurtz (PDT/RS), Matheus Schmidt 

(PDT/RS), Sérgio Carneiro (PDT/BA), Adylson Motta (PPB/RS), Alceste Almeida 

(PMDB/RR), Jair Bolsonaro (PPB/RJ), João Pizzolatti (PPB/SC), José Teles (PPB/SE), Jofran 

Frejat (PPB/DF), Etevalda Grassi de Menezes (PMDB/ES), José Coimbra (PTB/SP) e Álvaro 

Valle (PL/RJ). 

Gráfico 3.1- Composição Partidária da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional da Câmara dos Deputados em 1997 

 

Elaboração própria. Fonte: CAMARA DOS DEPUTADOS, 2017; ANEXO A95.  

                                                 
95 Com base no número de presentes na sessão. 
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Entre abril de 1996 e em dezembro de 1998, faziam parte da base aliada do governo 

federal o PSDB, o PPB, o PFL, o PTB, o PMDB e o PPS, que correspondiam a 77% da 

Câmara dos Deputados (AMORIM NETO, 2012, p 89). Na CREDN da Câmara dos 

Deputados, a proporção é de 75% de partidos da base aliada nesse período, como pode ser 

visto no gráfico 2.1. 

Os deputados De Velasco (Sem partido/SP), Aldir Cabral (PFL/RJ), Matheus 

Schmidt (PDT/RS), Hélio Bicudo (PT/SP) e Joana D’Arc (PT/MG) votaram contra a 

aprovação da mensagem. Isso representa 11,4% do total dos membros, sendo menos do que o 

bloco não governista. Um deles, o deputado Aldir Cabral, embora fosse do partido da base 

aliada do governo, votou contra. No entanto, o número de deputados que não compunham a 

base do governo e que votaram a favor da medida é significativa (13,6%). Vale notar que dos 

três deputados do PT, partido de oposição, um votou a favor, e que dos cinco deputados do 

PDT, partido de tradição nacionalista, quatro votaram a favor da medida. A proporção de 

votos a favor da medida, portanto, ultrapassam significativamente a proporção de membros da 

base aliada do governo na CREDN. 

A deputada Joana D’arc fez voto em separado, que está no anexo A. Ela reafirmou o 

compromisso que o Brasil tem com o uso da energia nuclear apenas para fins pacíficos e 

arrola vários argumentos contrários à adesão brasileira, incluindo as razões pelas quais o 

Brasil teria ficado quase três décadas recusando-se em aderir ao Tratado. Seus principais 

argumentos são estes: 

1) a adesão ao TNP não teria eficácia nos esforços pelo desarmamento, contendo 

expressões vagas acerca dessa questão, sem prazo definido ou medidas específicas 

para implementação do desarmamento; 

 

2) o Tratado “não prevê sanção” para os Estados partes que fizerem testes nucleares 

proscritos pelo documento; 

 

3) restrições e inspeções pela AIEA para os Estados nuclearmente desarmados, mas 

nenhum mecanismo de verificação e declaração sobre os países nuclearmente 

armados;  

 

4) assinaturas de diferentes acordos de salvaguardas com AIEA, o que prejudica o 

caráter de universalidade do Tratado; 

 

5) o artigo IV aborda um compromisso vago de intercâmbio tecnológico, quando, na 

prática, não há transferência gratuita de tecnologia; 

 

6) autorização implícita de realização de testes nucleares no artigo V; 

7) cerceamento ao próprio direito de desenvolvimento de tecnologia nuclear, 

incluindo o de propulsão nuclear.  
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Seu voto em separado é mais detalhado do que o relatório do deputado Werner 

Wanderer; mas possui alguns erros, como listar países que faziam parte o TNP como se 

fossem países não membros (Argentina e França), o que fortalece a importância da postura de 

outros países da comunidade internacional para a decisão sobre a posição que o Brasil deveria 

ter em relação ao TNP. 

Após a aprovação na CREDN, a mensagem nº 716, de 1997 tornou-se o projeto de 

decreto legislativo (PDC) nº 575, de 1997. A matéria seguiu para a CCJR, tendo como relator 

o deputado Nilson Gibson (PSB-PE). Em seu relatório, que é curto, Gibson ressaltou que a 

adesão do Brasil ao TNP não acarretaria “nenhum esforço de inspeções adicionais no Brasil”, 

bem como a adesão do Brasil tornaria sua participação mais influente e credenciada nos 

esforços internacionais pelo desarmamento e pela não proliferação, afastando-se de uma 

posição de “auto-exclusão”, “isolamento” e “imobilismo” (ANEXO A). 

O parecer da CCJR foi favorável à aprovação do PDC nº 575, de 1997, do Poder 

Executivo, em 14 de janeiro de 1998. A composição da CCJR era esta (ANEXO A)96: 

Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN) (Presidente); Moisés Bennesby (PL/RO) e Marcelo 

Déda (PT/SE) (Vice-presidentes); Antônio dos Santos (PFL/CE); Benedito Lira (PFL/AL); 

Magno Bacelar (PDT/MA); Mussa Demes (PFL/PI); Ney Lopes (PFL/RN); Osmir Lima 

(PMDB/AC); Paes Landim (PFL/PI); Roland Lavigne (PL/BA); Aloysio Nunes Ferreira 

(PMDB/SP); Asdrubal Bentes (PMDB/PA); Djalma de Almeida César (PMDB/PR); Silvio 

Pessoa (PSDB/PE); Alzira Ewerton (PPB/AM); Edson Silva (PDT/CE); Luiz Máximo 

(PSDB/SP); Marconi Perillo (PP/GO); Nelson Otoch (PSDB/CE); Zulaiê Cobra (PSDB/SP); 

Coriolano Sales (PDT/BA); Haroldo Sabóia (PT/MA); José Genoíno (PT/SP); Luiz Eduardo 

Greenhalgh (PT/SP); Matheus Schmidt (PDT/RS); Sérgio Miranda (PCdoB/MG); Adhemar 

de Barros Filho (PRP/SP); Augusto Farias (PSC/AL); Darci Coelho (PFL/TO); Gerson Peres 

(PPB/PA); Jarbas Lima (PPB/RS); José Rezende (PTB/MG); Prisco Viana (PPB/BA); 

Rodrigues Palma (PTB/MT); Vicente Cascione (PL/SP); Nilson Gibson (PSB/PE); Pedro 

Canedo (PP/GO); Cláudio Cajado (PFL/BA); Ivandro Cunha Lima (PMDB/PB); Pedro 

Wilson (PT/GO); Ary Kara (PMDB/SP) e Luis Barbosa (PTB/RR). 

Gráfico 3.2- Composição Partidária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da 

Câmara dos Deputados em 1997 

                                                 
96 Com base no número de presentes na sessão. 
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Elaboração própria. Fonte: CAMARA DOS DEPUTADOS, 2017; ANEXO A97.  

Percebe-se, pelo gráfico 2.2, que os partidos da base aliada do governo, conforme 

Amorim Neto (2012, p. 89), compunham 57% da CCJR. Uma proporção significativamente 

menor do que a proporção em toda a Câmara dos Deputados (75%). Mesmo assim, votaram 

contra a aprovação do PDC 575/1997 apenas cinco deputados, Haroldo Sabóia (PT/MA), 

Matheus Schmidt (PDT/RS), Sérgio Miranda (PCdoB/MG), Luiz Eduardo Greenhalgh 

(PT/SP) e Marcelo Déda (PT/SE), que correspondem a 11,6% do total de membros da 

comissão. 

Uma vez aprovado na CCJR, o PDC 575/1997 foi a Plenário, no dia 20 de janeiro de 

1998, onde foi lido e publicado o parecer da CCJR. A discussão do projeto dar-se-ia no dia 28 

de janeiro de 1998; mas foi adiada, em face do término da sessão, para o dia 3 de fevereiro de 

1998. Nesse dia, o deputado José Machado (PT/SP), líder do bloco PT/PDT/PCdoB na 

Câmara dos Deputados, enviou um requerimento pedindo à Presidência da Casa, chefiada por 

Michel Temer (PMDB/SP), a retirada do PDC 575/1997 da pauta da sessão. Seu requerimento 

foi aprovado e o projeto retirado da pauta. O projeto voltou ao plenário da Câmara dos 

Deputados em 16 de junho de 1998, mas sua discussão foi novamente adiada por falta de 

quórum. 

                                                 
97 Com base no número de presentes na sessão. 
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Cesar e Maia (2004, p. 382) afirmam que “esses artifícios utilizados para se adiar a 

discussão de projeto demonstram um trabalho de bastidores realizado pela oposição, na 

tentativa de angariar votos contrários ao projeto do governo, mostrando um alto interesse dos 

deputados pela questão”. Não há dados suficientes para confirmar sua explicação, mas Cesar e 

Maia apresentam uma explicação coerente com o fato de o tratado ter sido retirado de pauta a 

pedido do líder do bloco PT/PDT/PCdoB, posto que uma quantidade significativa de 

deputados desse bloco tenha votado a favor da aprovação do tratado, seja na forma de MSC 

716/1997, na CREDN, seja na forma de PDC 575/1997, na CCJR.  

De acordo com matéria de Eugênia Lopes (1998), o Itamaraty fez um almoço uma 

semana antes da aprovação, a qual foi no dia 30 de junho de 1998, com os partidos de 

esquerda, que eram contrários à aprovação do Tratado. Teria sido uma forma de atuação nos 

bastidores do Itamaraty para garantir a aprovação do Tratado (CESAR; MAIA, 2004, p. 382). 

Isso condiz com a preocupação com o tempo de aprovação do TNP, presente no anexo E, 

assim como com toda a visibilidade internacional planejada pelo Itamaraty acerca da 

ratificação pelo presidente FHC, em 13 de julho de 1998, que contou com a presença do 

SGNU Kofi Annan, conforme matérias de Janes Rocha (1998) e do Jornal do Brasil (1998).  

No dia 30 de junho de 199898, o projeto foi à discussão e à votação em plenário da 

Câmara dos Deputados. Na discussão, o presidente da Casa, Michel Temer (PMDB/SP) 

decidiu que falasse um deputado contra e outro a favor da matéria entre os inscritos. No anexo 

A, percebe-se que alguns nomes foram riscados da lista de inscritos. Contra a matéria falou a 

deputada Joana D’arc cujo discurso foi um resumo dos apontamentos feitos em seu voto em 

separado na CREDN; no entanto, por ter posição minoritária em seu partido, PT, votou a 

favor do projeto (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1998, p. 18162). A favor da matéria, falou 

o deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), o qual defendeu a assinatura do Tratado ressaltando os 

seguintes pontos:  

1) a adesão ao TNP teria resultados favoráveis à política externa brasileira, 

fortalecendo-a;  

 

2) o Brasil e a Argentina já permitiam vistoria mútua de seus programas nucleares e 

pela AIEA;  

 

3) a adesão ao TNP não seria subserviência e não significaria abandonar a defesa do 

desarmamento nuclear (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1998, p 18162-18163). 

  

                                                 
98 Véspera do recesso parlamentar, de acordo com Cesar e Maia (2004, p. 382). 
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Gabeira mostrou entusiasmo sobre a matéria, como pode ser observado em trechos 

de seu discurso: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esperei este momento porque este projeto é 

um dos mais importantes para mim e para o pequeno setor que represento.  

Sabemos que o Brasil, neste momento, tem papel fundamental no encaminhamento 

da possibilidade de paz entre o Paquistão e a Índia.99 [...] 

Sr. Presidente, falo não apenas como Parlamentar que tem como uma das 

perspectivas do seu mandato a ratificação desse tratado. Na condição de militante 

político, conheci esse processo no Brasil. Várias vezes visitei a usina nuclear de 

Angra dos Reis, inclusive fui obrigado a fechá-la durante três meses com ajuda da 

Justiça. [...] 

Digo a todos aqueles que vêem na ratificação desse tratado uma submissão aos 

Estados Unidos que o Brasil tem condições de fazer a bomba atômica. Não o faz por 

opção política, porque o Brasil decidiu inscrever a paz como um dos elementos 

fundamentais e determinantes de sua política externa. 

Orgulho-me de ser brasileiro neste momento e me orgulharei muito mais de este 

Congresso ratificar o Tratado de Não Proliferação. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 1998, p 18162-18163). 

 

No mesmo dia, em seguida, o líder do PCdoB na Câmara, deputado Haroldo Lima 

propôs uma emenda ao projeto, à qual chama de “emenda explicativa” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 1998, p. 18165), que ressalta a ideia de adesão crítica ao Tratado, ao reforçar 

a importância do cumprimento do artigo VI do TNP: 

Art. 2º. A adesão do Brasil ao presente Tratado está vinculada ao entendimento de 

que nos termos do artigo VI, serão tomadas medidas efetivas visando à cessação, 

em data próxima, da corrida armamentista nuclear, com a completa eliminação de 

todas as armas atômicas. 

A emenda proposta, conforme pode ser verificado no anexo A, contém a assinatura 

de líderes dos principais partidos da Câmara, incluindo de partidos governistas, como o 

PSDB, o PPB, o PTB e o PMDB100. Isso indica que essa emenda foi acordada entre os líderes 

partidários, confirmando a importância do Colégio de Líderes no processo legislativo de 

aprovação de tratados internacionais. O deputado Jofran Frejat (PPB/DF) afirmou: “Esta 

emenda tem a aprovação e o acordo de todos os Líderes, e parece bastante justa [...]” 

(ANEXO A). Na justificativa da proposta de emenda, afirma-se: “Essa adesão significará para 

nós o empenho para que sejam tomadas medidas concretas e urgentes com vistas à eliminação 

de todos os arsenais atômicos, em linha com os compromissos assumidos pelas potências 

nucleares relativamente ao art. VI do presente Tratado” (ANEXO A). 

A emenda foi aprovada no mesmo dia, tendo sido designado relator o deputado 

Jofran Frejat (PPB/DF) para proferir parecer à emenda de plenário em substituição à CREDN 

                                                 
99 O deputado Gabeira refere-se ao acordo entre os Brasil e a Argentina, que, na época, era sugerido como 

modelo a ser seguido por Índia e Paquistão. 
100 Não é possível identificar com clareza todas as assinaturas no documento, sendo a indicação partidária a parte 

mais legível. 
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e o deputado Nilson Gibson (PSB-PE) para proferir parecer em substituição à CCJR 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019b). 

Ao discursar sobre a aprovação do projeto de decreto legislativo, o deputado Haroldo 

Lima (PCdoB/BA) falou do encontro que os deputados da oposição tiveram com diplomatas 

no Itamaraty e mostrou qual foi o motivo de resistência do bloco PT/PDT/PCdoB, ao pedir a 

retirada da matéria de pauta no dia 3 de fevereiro de 1998, assim como as razões que os 

convenceram a aprovar o Tratado. Ele afirma: 

[...] define [o TNP] países autorizados a ter bombas atômicas e países não 

autorizados a isso. 

Essa questão, altamente discriminatória, é que nos levou a examinar melhor a 

matéria. Fomos ao Itamaraty, estivemos discutindo com os senhores embaixadores e 

verificamos que cabe a nós, no presente momento, levar em conta certos aspectos 

do problema. 

Primeiro aspecto. Já existem cerca de 185 países vinculados à ONU, dos quais 

aproximadamente 180 são signatários desse tratado, fato que inequivocamente é um 

dado objetivo. Não sejamos os últimos do mundo, os únicos fora desse acordo, a 

despeito de ser ele discriminatório. 

Mas como participar do processo de melhorá-lo? Fomos informados pelo Itamaraty 

de que existe um mecanismo de revisão periódica desse tratado, e participa desse 

esforço de revisão quem é signatário. Estes podem opinar, podem propor 

modificações. Os demais ficam de fora, protestando. 

Acreditamos que seria correto admitir a possibilidade do nosso ingresso nesse 

acordo. Entretanto, levamos em conta declaração feita em 9 de junho, salvo engano, 

por nove Ministros de Estado, inclusive o Ministro Lampreia, do Brasil, intitulada 

“Em Direção a um Mundo Livre de Armas Nucleares – a Necessidade de uma Nova 

Agenda”. Trata-se de uma declaração substancial, de várias páginas, que li 

atentamente e achei bastante positiva. Diversos Ministros de Estado, de todo o 

mundo, inclusive do Brasil e da Suécia, chamam a atenção para o fato de que o 

tratado de não-proliferação está sendo deformado, porque só se volta contra os 

países emergentes e não toma medidas para liquidar com os arsenais nucleares.  

[...] 

O embaixador do Itamaraty com quem conversamos achou que isso pode até mesmo 

colaborar para a posição pacifista do Brasil, pode ajudar-nos no contexto 

internacional a arguição de que o Congresso Nacional teria aprovado o tratado no 

entendimento de que ele implica medidas energéticas e de curto prazo com o 

objetivo de atingir não apenas os países que não têm armas, mas também de 

desarmar os que já as possuem. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1998, p. 18165). 

 

De acordo com o que afirmou o deputado Haroldo Lima, a posição do Congresso 

Nacional parece ter sido a de que “ou se aprovava a emenda, comportamento não usual na 

apreciação de tratados, ou os Parlamentares não aprovariam o tratado” (CESAR e MAIA, 

2004, p. 383). A emenda foi mostrada ao Itamaraty antes se ser levada ao Congresso 

Nacional, o que demonstra bastante interação entre essa corporação e o Congresso Nacional 

para aprovação do Tratado (CESAR e MAIA, 2004, p. 383). 

Posteriormente, falou o deputado Paulo Delgado (PT/MG), um dos coautores da 

emenda, que, em seu discurso, descreve parte do processo de negociação da aprovação do 

TNP na Câmara: 
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Desde a época do Líder José Machado, estamos trabalhando para concluir a 

aprovação deste tratado aqui no Congresso Nacional, e o Líder Marcelo Déda [vice-

líder do PT na Câmara] incumbiu-me de negociar este acordo no nosso campo nesta 

Casa com os outros partidos do Parlamento e com o Governo brasileiro. E chegamos 

a esta possibilidade de acordo. 

 

Esse trecho demonstra que o custo cobrado para incluir os partidos reticentes quanto 

à adesão ao Tratado foi a emenda ao PDC 575/1997. Na votação, todos os líderes partidários 

posicionaram-se a favor da medida, com voto em separado da deputada Joana D’arc. Próximo 

do fim da votação, o deputado Fernando Gabeira sugeriu ao presidente Michel Temer que “o 

Presidente [FHC] reunisse a imprensa e usasse um curto momento da televisão para 

comunicar ao Brasil que o Congresso Brasileiro ratificou este tratado”. Por fim, a matéria foi 

aprovada e seguiu para o Senado Federal, onde passou a ser projeto de decreto legislativo nº 

91, de 1998 (PDS 91/1998). 

No Senado Federal, foi pedido regime de urgência na votação do projeto a pedido 

das lideranças partidárias (SENADO FEDERAL, 2018a), com base no artigo 336, inciso II, 

do RISF. O senador José Agripino (PFL/RN), em substituição à CRE leu o seu parecer em 

plenário (CESAR; MAIA, 2004, p. 383; SENADO FEDERAL, 2018a). O projeto não chegou 

a ser discutido em plenário, sendo aprovado por meio do processo simbólico de votação 

(CESAR e MAIA, 2004, p. 383). Na ocasião, o presidente do Senado Federal, Antônio Carlos 

Magalhães (PFL/BA), abriu espaço para discussão do projeto, não havendo quem quisesse se 

manifestar, o projeto foi aprovado101. Desse modo, o decreto legislativo foi promulgado no 

dia 2 de julho de 1998. 

Cesar e Maia (2004, p. 383) descrevem a importância política dessa adesão naquele 

momento internacional, com o objetivo de gerar o máximo de impacto externo favorável ao 

Brasil, mostrando a relevância do pedido de regime de urgência no Senado Federal: 

A assinatura da adesão brasileira ao TNP, pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, em 13 de julho de 1998, pode ser entendida como uma manobra política 

no contexto da campanha de reforma do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. O pedido de urgência que fez à tramitação no senado Federal foi para que 

a aprovação do Tratado coincidisse com a visita ao Brasil do Secretário-Geral da 

ONU, Kofi Annan. Na mesma data, o Brasil ratificou o CTBT, Tratado de Proibição 

Completa de Testes Nucleares. Por meio dessas iniciativas, além do ‘resgate de 

hipotecas’ do passado, o governo brasileiro estaria visando melhor posicionamento 

internacional para uma possível candidatura a um assento permanente no Conselho 

de Segurança. O momento internacional da adesão brasileira ao TNP também não 

poderia ser mais propício, já que a Índia e Paquistão ameaçavam acionar o 

rearmamento nuclear da Ásia, devido aos testes nucleares realizados no início de 

junho de 1998 pelos dois países. 

 

                                                 
101 “Senhores e senhoras senadores que aprovam se preservem como se encontram. Aprovado.” (SENADO 

FEDERAL, 2018b) 



164 

 

 

Isso demonstra a importância do Congresso Nacional para a ratificação do TNP. Ele 

teve de passar pela Câmara dos Deputados e no Senado federal para aprovação. Como 

demonstrado no quadro 2.12, esse processo levou quase treze meses para ser concluído.  

Rubens Ricupero (2017, p. 626-627), que classifica a decisão de assinar o TNP como 

a realização diplomática de FHC que melhor merece a qualidade de inovadora, diante da forte 

oposição ideológica que havia ao Tratado, afirma que a mensagem enviada ao Congresso e os 

discursos, na ocasião do anúncio da assinatura, sugerem que o governo esperava uma 

resistência maior do que teve no Legislativo. Além disso, o autor destaca a ausência de 

questionamento ou de reversão futura da decisão (RICUPERO, 2017, p. 628). Essa ausência 

sugere que não havia motivações fortes mais para não aderir ao Tratado. 

A oposição não demonstrou uma forte oposição ao Tratado. Embora, posteriormente, 

Lula tenha caracterizado o TNP como injusto e obsoleto durante a campanha (STUENKEL, 

2010, p. 529) e considerado a adesão um ato de alinhamento aos interesses dos EUA e com 

uma ordem internacional desigual (PATTI, 2010, p. 179), seu governo, eleito sob promessa de 

moderação traduzida na “Carta ao Povo Brasileiro”, de 2002, de autoria de Lula, mantém 

alguns princípios da diplomacia nuclear do governo anterior. Assim, são mantidos os 

compromissos do paradigma anterior. Desse modo, o Brasil não denunciou o TNP, como 

chegou a ser proposto por alguns intelectuais ligados ao PT.  

 

3.3- CONCLUSÃO 

 

A adoção da estratégia de política externa de “autonomia pela integração” ou 

“autonomia pela participação” é coerente com a observância da época das mudanças do SI. 

Após o fim da Guerra Fria, a avaliação era de que haveria mais oportunidades para o Brasil, 

ao participar dos regimes internacionais. 

Embora o presidente tivesse um envolvimento pessoal relevante na condução da 

política externa, como fica demonstrado por meio de sua diplomacia presidencial, o processo 

de tomada de decisão não foi unilateral, envolvendo diversos atores e instituições, incluindo 

diplomatas, militares e parlamentares. Neste capítulo, foi demonstrado que análises internas 

do MRE favoreciam a adesão ao TNP e que há evidências de que essas análises foram usadas 

na exposição de motivos interministerial nº 252, de 1997, o texto que serviu de base para 

convencimento dos parlamentares. 

O processo legislativo de aprovação do Tratado foi concentrado na Câmara dos 

Deputados, em termos cronológicos. A tramitação durou entre 21 de junho de 1997 e 1º de 
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julho de 1998, sendo, entre 21 de junho de 1997 e 30 de junho de 1998, na Câmara do 

Deputados, onde houve questionamento da oposição à decisão do governo, inicialmente. Por 

sua vez, esses questionamentos foram respondidos satisfatoriamente por representantes do 

MRE, em almoço realizado o Palácio do Itamaraty entre diplomatas e representantes da 

oposição. Desse modo, a aprovação parlamentar foi consensual, o que demonstra o poder de 

convencimento os argumentos apresentados pelo governo.   
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CAPÍTULO 4- APLICAÇÃO DOS MODELOS TEÓRICOS E ANÁLISE 

  

Cada autor analisa com detalhes e especificidades ao menos um pouco diferentes. 

Mesmo assim, a fim de auxiliar na análise dos fatores dominantes do caso analisado, antes de 

realizar os testes de inferência causal, que levarão em conta o nível de singularidade e de 

certeza de cada evidência coletada em favor do modelo causal sistêmico e do modelo causal 

doméstico, foi elaborado o quadro 4.1, que arrola os principais autores e principais teses 

mencionadas nos capítulos 2 e 3.  

O quadro 4.1 classifica os autores em diferentes vertentes explicativas, agrupando-os 

em grupos que fazem observações e análises semelhantes do caso estudado. Eles têm obras de 

extensões e profundidades analíticas diferentes, contudo o quadro permite analisar, de acordo 

com a bibliografia pesquisada, as teses já existentes sobre a adesão brasileira ao TNP, bem 

como se os fatores dominantes dessas explicações são os domésticos ou os sistêmicos. Isso 

permite também saber melhor onde este trabalho se agrupa, bem como visa a medir a 

extensão de sua contribuição. 

Com base na literatura pesquisada, há 11 teses diferentes para explicar a adesão do 

Brasil ao TNP. A tese das Vantagens Automáticas é difundida entre importantes autores da 

História da Política Externa Brasileira. Ela baseia-se na ideia de que a adesão a regimes 

internacionais, na década de 1990, principalmente nos governos de Collor e de FHC, é feita 

na expectativa de que as vantagens da adesão brasileira viriam automaticamente. Em geral, é 

uma perspectiva crítica à política exterior desses governos, que é considerada ideológica 

neoliberal.  

Semelhante à tese das Vantagens Automáticas, a tese da Busca por Credibilidade 

baseia-se na ideia de que o país precisava melhorar a sua imagem no exterior, a fim de 

aumentar a sua credibilidade internacional e o seu soft power, o qual passa a ter maior 

relevância após o fim da Guerra Fria, em um contexto de inevitabilidade da Globalização. O 

país precisaria “renovar suas credenciais”, em um novo contexto internacional, com 

constrangimentos incompatíveis com o modelo de desenvolvimento vigente até o fim da 

década de 1980, o Desenvolvimentismo.  

As explicações que valorizam o processo de construção de confiança mútua entre 

Brasil e Argentina dividem-se entre dois tipos de tese. A tese da Ausência de Ameaça Externa 

e a tese da “Paz Democrática”. A primeira valoriza o fato de que a aproximação com a 

Argentina gerou as condições necessárias para a aproximação do RINPN, com a gradual 

construção de confiança com o país que poderia ser a principal ameaça externa. A segunda 
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tese valoriza o processo de redemocratização em ambos países como importante fator para a 

distensão e para o processo de aproximação brasileiro-argentino. 

Marcos Valle Silva (2010; 2012) defende que, após o depósito de salvaguardas 

abrangentes pelo Brasil, por meio do Acordo Quadripartite, não havia mais um custo 

significativo de permanecer fora do Tratado. Desse modo, ressalta a tese do Isolamento 

Internacional, por meio da qual descreve como que, ao longo dos anos, o Tratado teve um 

significativo aumento de países signatários (quadro 2.6), restando, quando o Brasil aderiu, em 

1998, apenas quatro países não signatários. Esse isolamento internacional seria custoso para o 

Brasil, justificando, desse modo, a sua adesão. 

 A tese da Finalização do PATN leva em consideração o fim do PATN, bem como a 

completude do ciclo do urânio combustível. Para os que entendem que o Brasil pretendia 

construir uma bomba atômica, o fim do PATN representaria o fim dessa pretensão. Por sua 

vez, assumindo que o país não tinha essa finalidade, o principal objetivo do PATN já havia 

sido concluído. Desse modo, o receio de sofrer cerceamentos externos para o 

desenvolvimento dessa tecnologia já não mais fazia sentido. 

Gabriela Batista (2011) defende a tese da Vulnerabilidade Econômica, segundo a 

qual ocorre um fortalecimento das condicionantes internacionais diante das sucessivas crises 

econômicas do Sul Global. Essa vulnerabilidade econômica, ao depender de ajuda externa 

para o equilíbrio fiscal e do balanço de pagamentos permitiu o fortalecimento do 

Neoliberalismo na América Latina, que se somou ao esgotamento do modelo 

desenvolvimentista. 

Sara Kutchesfahani (2010), ao analisar o caso brasileiro-argentino por meio do 

estudo das comunidades epistêmicas, apresenta uma perspectiva bem original ao estudo da 

evolução dos dois países no RINPN. Sua tese das Comunidades Epistêmicas valoriza a função 

que as relações profissionais entre técnicos de ambos países tiveram na formulação de 

políticas futuras no setor nuclear no Brasil e na Argentina.  

A tese da Adesão Indireta trata de como a opção por assumir gradualmente 

compromissos internacionais junto ao RINPN, evitando o TNP, foi esvaziando o poder de 

negociação do Brasil em relação ao Tratado. Quando assinou o TNP, o Brasil já se havia 

comprometido com salvaguardas abrangentes, que é a sua principal exigência aos signatários 

não nucleares.  

A tese do Controle Civil aborda as relações civil-militares envolvidas na evolução do 

Brasil no RINPN. De acordo com essa tese, a consolidação do controle civil objetivo sobre os 

militares envolveu um processo de desmilitarização na administração do Programa Nuclear 
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Brasileiro. Assumir compromissos internacionais junto ao RINPN era uma forma de garantir 

maior transparência ao setor, cuja opacidade foi denunciada ao ser revelada a existência de 

um programa nuclear paralelo em 1987. 

Celso Lafer (2001), ao basear-se em Renouvain e Duroselle, usa o conceito de 

“forças profundas” para explicar vários pontos de continuidade da política externa brasileira. 

Desse modo, a aproximação entre Brasil e Argentina tem a ver com o processo histórico de 

formação desses países e com características estruturais que permanecem com o tempo. 

 

Quadro 4.1 – Sistematização da Revisão de Literatura 

AUTOR 

VERTENTE 

EXPLICATIVA 

PRINCIPAL 

ANO 

FATORES PREDOMINANTES 

FATORES 

SISTÊMICOS 

FATORES 

DOMÉSTICOS 

CERVO, Luiz 

Amado 

Tese das 

Vantagens 

Automáticas 

1998; 

2001; 

2006; 

2008; 

 X 

SARAIVA, José 

Flávio Sombra 

Tese das 

Vantagens 

Automáticas 

2005 

 X 

VISENTINI, Paulo Tese das 

Vantagens 

Automáticas 

2003 

 X 

GUIMARÃES, 

Márcio 

Tese das 

Vantagens 

Automáticas 

2005 

 X 

ALSINA JR, João Tese das 

Vantagens 

Automáticas 

2003 

 X 

LIMA, Maria 

Regina; HIRST, 

Monica 

Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2009 

X  

SOUZA, Leandro Tese da 

Credibilidade 

2013 
X  
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Internacional 

HIRST, Monica Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2006; 

2010 X  

OLIVEIRA, 

Leonardo 

Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2011 

X  

VIGEVANI, Tullo et 

al 

Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2003; 

2012 X  

PECEQUILO, 

Cristina 

Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2012 

X  

FONSECA JR., 

Gelson 

Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2004 

X  

LESSA, Antônio 

Carlos et al. 

Tese da 

Credibilidade 

Internacional 

2009 

X  

SPEKTOR, Matias Tese da 

Ausência de 

Ameaça Externa 

2016 

X  

GARDINI, Gian 

Luca 

Tese da 

Ausência de 

Ameaça Externa 

2005 

X  

COUTTO, Tatiana Tese da 

Ausência de 

Ameaça Externa 

2014 

X  

BURNS, Richard; 

COYLE, Philip 

Tese da 

Ausência de 

Ameaça Externa 

2015 

X  

SILVA, Marcos 

Valle  

Tese do 

Isolamento 

2010; 

2012 
X  
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Internacional 

SAMPAIO, Amaral Tese da 

Finalização do 

PATN 

1997 

 X 

OLIVEIRA, Letícia Tese da 

Finalização do 

PATN 

2014 

 X 

BATISTA, Gabriela Tese da 

Vulnerabilidade 

Econômica 

2011 

X  

ALBRIGHT, David Tese da “Paz 

Democrática” 

1989 
 X 

CARASALES, Julio Tese da “Paz 

Democrática” 

1995 
 X 

BLUTH, Christoph 

et al. 

Tese da “Paz 

Democrática” 

2010 
 X 

PATTI, Carlo Tese da “Paz 

Democrática” 

2010 
 X 

PLUM, Mariana; 

RESENDE, Carlos 

Augusto 

Tese da “Paz 

Democrática” 

2016 

 X 

GILLARD, Nick Tese da “Paz 

Democrática” 

2016 
 X 

KUTCHESFAHANI, 

Sara 

Tese das 

Comunidades 

Epistêmicas 

2010 

 X 

BATISTA, Paulo N. Tese da Adesão 

Indireta 

2009 
 X 

PINHEIRO, Letícia Tese da Adesão 

Indireta 

2004 
 X 

SOTOMAYOR, 

Arturo 

Tese do Controle 

Civil 

2013; 

2014 
 X 

LAFER, Celso Tese das “Forças 2001 X  
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Profundas” 

Elaboração própria. 

Os testes de inferência causal têm por parâmetro a figura 1.8 e são realizados a seguir 

frente às evidências coletadas e expostas nos capítulos 2 e 3. 

 

4.1- TESTE DO MECANISMO CAUSAL DO MODELO SISTÊMICO 

 

O mecanismo causal do modelo sistêmico está relacionado à hipótese 1 (quadro 1.3) 

deste trabalho, que é: As mudanças do SI levaram o Brasil a reavaliar a sua posição no 

RINPN e a aderir ao TNP.   

A distensão entre Brasil e Argentina, de acordo com o estudo realizado no capítulo 2, 

favoreceu a construção mútua de confiança entre os dois países, eliminando os riscos de 

proliferação que são associados à presença de uma ameaça externa. Como ambos países 

estavam em estágios avançados do desenvolvimento de tecnologia nuclear, uma escalada de 

tensões poderia levar à fabricação de armas nucleares. Por sua vez, a aproximação dos dois 

países, por maior parte do tempo, manifestou oposição ao TNP. As evidências coletadas 

demonstram que até a posse de FHC, não havia considerações significativas de o Brasil 

assinar o Tratado. Apesar da declaração do chanceler Rezek em 1991, os dados não 

demonstram continuidade de suas considerações no governo Collor ou no governo de Itamar 

Franco. Isso enfraquece o vínculo causal entre esse processo de aproximação e a adesão ao 

TNP, embora esse processo de aproximação possa ser considerado condição sine qua non 

para a renúncia a armas nucleares. 

A renúncia a armas nucleares é um evento anterior à adesão ao TNP. Apesar de 

estarem associados, um país pode optar por renunciar a armas nucleares e não aderir ao TNP. 

Essa foi a posição defendida por autoridades brasileiras em diferentes momentos históricos e 

motivou a aproximação brasileiro-argentina na área nuclear. Desse modo, essa aproximação é 

uma causa necessária, mas não uma causa suficiente para a adesão ao TNP; passando, pois no 

teste hoop de inferência causal.   

 Ao assumir o poder em 1994, FHC teve de lidar com fatores ao tomar a decisão 

sobre aderir ao TNP que nenhum outro governante brasileiro teve. São estes: 

1) A vigência de salvaguardas abrangentes (modelo INFCIRC 435); 

 

2) O isolamento internacional do Brasil no RINPN, após a adesão da Argentina em 

1995; 
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3) A extensão permanente do TNP, a partir de 1995. 

Diante desses eventos, os constrangimentos sistêmicos para adesão ao TNP passaram 

a ser maiores no governo de FHC, principalmente após 1995. Esses elementos alteraram o 

cálculo político dos tomadores de decisão, bem como promoveram uma inversão de custos da 

adesão ao TNP, pois os custos de permanecer fora do Tratado aumentaram, ao mesmo tempo 

que os custos de aderir ao Tratado diminuíram. Isso indicado no relatório de análise da 

posição do Brasil no RINPN elaborado pelo MRE (anexo B) e na exposição de motivos da 

Mensagem nº 716, de 1997 (anexo A). Os custos de permanecer fora do Tratado incluía o 

isolamento internacional do Brasil, bem como o custo de oportunidade ao ter seu potencial de 

influência sobre o RINPN limitado ao não fazer parte de seu principal tratado. O principal 

custo da adesão ao TNP, em termos de restrições legais, é o acordo de salvaguardas 

abrangentes ao qual o membro não nuclear do Tratado deve submeter-se. O Brasil já tinha 

esse acordo em vigência desde 1994, mesmo sem estar no TNP, por meio do Acordo 

Quadripartite, de 1991.  

Essas evidências que constatam essa perspectiva têm contundência significativa e 

demonstram causa suficiente para a adesão ao TNP. Desse modo, pode-se dizer que essas 

evidências passam no teste smoking gun de inferência causal. 

 

4.2- TESTE DO MECANISMO CAUSAL DO MODELO DOMÉSTICO 

 

O mecanismo causal do modelo doméstico está relacionado à hipótese 2 (quadro 1.3) 

deste trabalho, que é: A mudança de grupo político no governo, com a ascensão do modelo 

neoliberal de inserção internacional, levou o Brasil a reavaliar a sua posição no RINPN e a 

aderir ao TNP.   

Os depoimentos de que o ministro Lampreia era favorável à adesão brasileira ao 

TNP, desde o início do governo, antes, portanto de 1995, constitui uma evidência favorável à 

hipótese 2. Essa evidência não é necessária nem suficiente para a hipótese, passando no teste 

straw-in-the-wind.  

O processo legislativo da aprovação do TNP, descrito na seção 3.2.3, demonstra a 

ausência de interesses paroquiais em torno do tema, bem como o esvaziamento dos efeitos 

práticos da medida após a vigência das salvaguardas abrangentes por meio do Acordo 

Quadripartite. O país já havia assegurando o desenvolvimento de tecnologia nuclear 

autônoma, por meio do PATN, e a recusa em assinar o TNP trazia ao país embargos 

tecnológicos que afetavam diferentes setores econômicos. O setor nuclear como alternativa 
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energética não tinha mais a mesma relevância que possuía nas duas décadas anteriores. Desse 

modo, apenas o que era chamado de “questão de princípio” mantinha o Brasil fora do TNP, 

que seria a crítica à iniquidade do Tratado. A manutenção dessa posição era coerente com o 

posicionamento brasileiro na estratégia de “autonomia pela distância”, em outro contexto 

internacional. A adesão ao TNP guardou coerência com a estratégia de “autonomia pela 

integração” do governo de FHC, na qual se compreendia que o Brasil influenciar com maior 

efetividade o RINPN por meio de sua participação. Isso nota-se pela análise feita da atuação 

de países como a África do Sul na Conferência de Exame de 1995, conforme o anexo B.  

 A votação favorável à aprovação do TNP pela oposição demonstra que a decisão 

levou em consideração a maximização dos objetivos estratégicos do país naquele momento. 

Essa evidência elimina a hipótese 2, pois elimina um componente necessário para a sua 

inferência causal. É uma evidência de que houve um consenso político em torno da decisão, 

com participação e convencimento da oposição, de tradição nacionalista, em favor da medida. 

Se fosse uma medida que tivesse como motivação principal a posição político-ideológica do 

grupo político no governo, seria muito improvável que a votação tivesse um resultado 

consensual. 

 

4.3- CONCLUSÃO 

 

Identificam-se 11 teses diferentes que explicam o processo de adesão ao TNP, por 

meio da revisão de literatura feita. A fim de contribuir com o propósito deste trabalho, foram 

destacados os fatores predominantes de cada tese. As teses que tiveram os fatores sistêmicos 

como predominantes foram estas cinco: tese de credibilidade internacional, tese da ausência 

de ameaça externa; tese do isolamento internacional; tese da vulnerabilidade econômica; tese 

das “forças profundas”. Por sua vez, as teses que tiveram os fatores domésticos como 

predominantes foram estas seis: tese das vantagens automáticas; tese da finalização do PATN; 

tese da paz democrática; tese das comunidades epistêmicas; tese da adesão indireta; tese do 

controle civil. 

Os testes de inferência causal aplicados neste capítulo indicam que o modelo sistêmico 

apresenta a melhor explicação diante das evidências coletadas. Ao passar no teste smoking 

gun, havendo significativo grau de suficiência explicativa o consenso parlamentar; a presença 

do cálculo político racional no relatório secreto do MRE, no anexo B; a verificação do uso 

desse relatório por meio de trechos idênticos na exposição de motivos interministerial nº 252, 

de 1997. 
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CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi verificar se os fatores determinantes para a 

decisão de aderir ao TNP foram os domésticos ou os sistêmicos, com base nos modelos de 

análise de processo decisório bem-estabelecidos na literatura de Allison e Zelikow (1999) e de 

Scott Sagan (1996). Por meio dos testes de inferência causal realizados no capítulo 4, 

verificou-se que o modelo sistêmico de explicação é o mais adequado ao caso estudado. Isso 

não quer dizer que as decisões de política externa brasileira tenham, em geral, o modelo 

sistêmico como o mais adequado; mas que para o caso de estudo foi o mais adequado, diante 

das evidências coletadas. As evidências mais contundentes, de acordo com o parâmetro de 

process tracing empregado, indicam os fatores sistêmicos envolvidos no processo de tomada 

de decisão como determinantes para o curso de ação escolhido.  

Depois de tantos anos sustentando uma postura defensiva em relação ao Tratado, 

houve uma “inércia ideológica” (ou path dependence) em alguns setores corporativos, como 

cientistas, diplomatas e militares, contra o TNP. Os princípios do Desenvolvimentismo 

estabelecidos no paradigma anterior subjaziam o pensamento dessas corporações. Esses 

princípios foram consolidados em um contexto internacional muito diferente daquele que 

havia na década de 1990, tanto em termos de adesões ao Tratado, quanto em organização do 

SI, relação com os vizinhos, e de compreensão do uso de tecnologia nuclear. A ideia de 

explosões pacíficas para fins de construção civil já não era mais relevante, por exemplo. O 

que continuou sendo uma preocupação de ordem prática é o uso da tecnologia nuclear para 

propulsão de submarinos nucleares, que é fundamental para objetivos de desenvolvimento e 

de segurança nacional. 

A decisão foi tomada por causa da inversão de custos em relação à adesão brasileira 

ao TNP. Por um lado, uma diminuição significativa dos custos de adesão ao TNP para o 

Brasil desde o início da vigência de salvaguardas abrangentes, que foram estabelecidas pelo 

Acordo Quadripartite, de 1991; por outro lado a adesão de países como China, França e 

Argentina no início da década de 1990 isolava o Brasil internacionalmente, principalmente 

após a perenização do TNP, em 1995. 

O ano de 1995 é muito importante para compreender a circunstância do governo de 

FHC, no momento da tomada de decisão. Ele reúne dois eventos importantes. O primeiro é a 

adesão da Argentina ao TNP. O segundo é a extensão indeterminada do TNP. Desse modo, a 

decisão de aderir ao TNP foi tomada em um contexto inédito em relação à própria natureza do 

TNP, à participação do Brasil no RINPN, bem como a seu isolamento internacional.  
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A recusa em participar do TNP, que, a partir da adesão da Argentina em 1995, 

passou a ter somente cinco países não signatários, colocava o Brasil em uma situação de 

isolamento internacional muito significativa, além de representar a sua “auto exclusão” do 

processo de formação de agenda do RINPN. Acreditava-se que a postura crítica em relação às 

desigualdades entre medidas em favor da não proliferação e do desarmamento repercutiria 

com mais credibilidade por meio dos canais internacionais estabelecidos do RINPN, como as 

Conferências de Exame do TNP. Essa ideia resume-se nesta frase contida no anexo B: “O 

reconhecimento jurídico de uma dada realidade de poder não implica necessariamente uma 

submissão acrítica a essa realidade”.  

Não há dúvidas de que a adesão do Brasil ao TNP agradava aos EUA, em especial, e 

a outros membros do Tratado. A importância desse tema nas relações entre Brasil e EUA, no 

entanto, é limitada diante das evidências coletadas. O TNP não parecia ter centralidade na 

agenda bilateral dos dois países, tendo temas como a Alca ganhado muito mais repercussão, 

na época. 

O momento internacional, na época da aprovação do TNP, era mais otimista. Havia 

expectativas positivas em torno da Coalização da Nova Agenda, com a elaboração dos “11 

passos”. A decisão de Lampreia de aderir, primeiramente ao MTCR e ao NSG, é coerente 

com a estratégia adotada desde o início da década de adesão gradual ao RINPN; mas, de 

acordo com o embaixador Marcos Galvão (2018), o ministro Lampreia já pretendia que o 

Brasil aderisse ao TNP. É preciso observar, por sua vez, que a expectativa do chanceler, como 

sugere Ricupero (2017, p. 627), era de que haveria resistências internas mais significativas do 

que as que se verificaram. Isso demonstra a relevância do jogo político doméstico no “timing” 

da decisão, sem comprometer, contudo, a determinação dos fatores sistêmicos, como 

verificado nos testes de inferência causal do capítulo 4 

O modelo sistêmico demonstrou-se o mais adequado ao caso da adesão do Brasil ao 

TNP também por não haver interesses paroquiais significativos em disputa. O detalhamento 

do processo legislativo de aprovação da decisão do Executivo, que demorou pouco mais de 

doze meses, demonstra que não houve uma decisão unilateral da Presidência da República. A 

aprovação passou por negociações de bastidores com a oposição e pelo uso de influência 

política do Executivo, a fim de obter o máximo de ganho e credibilidade política com a 

medida. Por sua vez, mesmo a oposição parlamentar ao governo votou a favor da mudança, 

em uma circunstância na qual, provavelmente, o voto contrário não causaria prejuízo à 

aprovação da matéria, pois o governo tinha a maioria a seu favor.  



177 

 

 

Com a inclusão de uma emenda sem mudança ao texto original do tratado, a 

oposição concordou em aprovar a adesão do Brasil ao TNP, após reunião com representantes 

do MRE, que convenceram os parlamentares oposicionistas de que a decisão favorecia o 

interesse nacional. O Itamaraty queria uma aprovação consensual, ou quase, do TNP no 

Congresso Nacional, a fim de aproveitar politicamente o evento ao máximo, além de ter-se 

preparado para uma resistência maior do que de fato teve. Os deputados da oposição 

subscreveram à ideia de reformar o RINPN (suas iniquidades) por dentro, por meio da 

participação, não pelo isolamento ou auto exclusão. Pode-se dizer que eles apoiaram a 

estratégia de “autonomia pela participação” nesse caso. 

Um ponto importante que não havia sido considerado inicialmente, na pesquisa, é a 

relevância da adesão ao RINPN como meio de assegurar o controle civil sobre o programa 

nuclear e de diminuir o poder da burocracia militar durante um período de consolidação 

democrática. A tese do controle civil pode ser relacionada com a tese da adesão indireta. O 

uso de compromissos externos como forma de desmilitarizar o programa nuclear pode ter 

incentivado as adesões a instrumentos normativos do RINPN que não fossem o TNP, o que 

acabou por desconstituir o poder de negociação do Brasil em relação à sua adesão ao Tratado.    

A fórmula de adesão indireta ao RINPN esvaziou o poder de negociação do Brasil 

em relação ao TNP, ao qual restou uma função simbólica para Brasil e para Argentina depois 

da assinatura do Tratado Quadripartite, o qual incluiu o depósito de salvaguardas abrangentes 

por Brasil e Argentina. As salvaguardas abrangentes são as principais contrapartidas exigidas 

de países não nucleares pelo TNP. Esse esvaziamento do poder de negociação do Brasil no 

RINPN não dava condições ao Brasil de barganhar nada em troca da adesão. Todas as 

principais garantias já haviam sido dadas, ficando o país somente com o ônus de manter-se 

fora do tratado internacional com o maior número de membros, após a Carta ONU. 

A multicausalidade do processo de adesão do Brasil ao TNP é uma verdade 

inescapável em uma realidade complexa permeada por muitos fenômenos simultâneos e 

inobserváveis. As conclusões deste trabalho, não obstante aproveitáveis para outras pesquisas, 

são casuísticas, sem pretensões a generalizarem-se. Por isso, optou-se por testar teorias 

(inferência por dedução). O que se pode afirmar é que, no caso brasileiro, a adesão ao TNP foi 

determinada, majoritariamente, por fenômenos sistêmicos.  
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