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Palavra do Editor 

A Face Oculta da Dívida Externa e a 
Pretensa Extinção das Armas Nucleares 

Este número trata de duas utopias: extinguir as armas 
nucleares no Mundo e zerar a dívida externa brasileira.  

Todos sabemos do mérito de formular e buscar utopias 
como estímulo para alcançar um estágio superior de 
desenvolvimento humano. Mesmo quando não concretizadas, 
elas ajudam a encontrar a direção a seguir. 

A extinção das armas nucleares parece uma utopia cada 
vez mais longínqua e, ao mesmo tempo, mais necessária. Desde 
a crise de mísseis de Cuba em 1962, a “distopia” de uma guerra 
nuclear nunca esteve tão próxima de se tornar uma assustadora 
realidade.  

Se a crise de 1962 acabou resultando em mecanismos 
preventivos de consulta entre as potências e nos tratados de 
Tlatelolco (1967) e de Não Proliferação (1968) que ajudaram a 
manter até hoje uma paz nuclear precária, é permitido sonhar 
que a atual crise resulte em progressos como, quem sabe, possa 
vir a significar, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares 
aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 07/07/17. O Brasil 
assinou o Tratado em 20 de setembro próximo passado, 
juntamente com mais 52 países. 

http://ecen.com.br/
http://ecen.com/
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Embora aprovado pela maioria dos votos na ONU, a parte 
de maior peso da Organização não aprovou o Tratado. Isto inclui 
os membros do G-5, todos os países que possuem ou 
compartilham armas nucleares ou sistemas de defesa contra 
elas. De uma maneira simplificada, os países pobres e 
desarmados comprometeram-se a continuar desarmados e os 
ricos e armados não assumiram nenhum compromisso.  

Já a utopia do Brasil zerar a dívida Externa Líquida, os 
dados históricos mostram que ela esteve próxima de ser 
alcançada por volta de 2006. No entanto, o que poderia ser 
chamado “paradoxal liberalismo financeiro de oportunidade”, 
propiciou que “investimentos de risco” afluíssem ao Brasil em 
uma época de juros reais altos aqui e zero ou negativos em um 
mercado internacional em crise.  

Esse movimento, muito louvado na época como sinal de 
confiança na economia brasileira, criou um lado oculto da dívida 
externa que os ajustes na Metodologia do FMI de apuração do 
Balanço de Pagamentos revelam, só agora, a extensão. 

Como resultado, a dívida externa bruta, incluídos os 
acréscimos do FMI, e assim informada às autoridades 
monetárias internacionais, é mais do dobro da divulgada 
internamente no Informe para a Imprensa pelo BC. A primeira é 
de 680 e a segunda 320 bilhões de dólares. A dívida externa 
líquida ainda é de US$ 300 bi (16 meses de exportação). Todas 
as informações estão na planilha do BC, anexa a cada informe 
mensal. 

Isso tornou a utopia de zerar a dívida externa líquida mais 
longínqua e nos leva a refletir sobre o alcance das mudanças 
silenciosas em curso nas Contas Nacionais e no Balanço de 
Pagamentos, abordadas em nosso número anterior. 

 Carlos Feu Alvim  
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Artigo: 

 

A Dívida Externa Reapareceu? 

Carlos Feu Alvim e Olga Mafra  

 

Resumo 

A Dívida Externa Bruta em setembro de 2017 aparece em dois 
valores bastante diferentes (321 e 684 bilhões de dólares) nos 
documentos do Banco Central. O valor publicado pelo Banco 
Mundial para 2016 é de 543 bilhões de dólares. A inclusão ou não 
de itens recomendados pelo FMI explica essa diferença. A adoção 
de um ou outro valor mexe ainda com o marco do muito celebrado 
fim da dívida externa nacional. 

Palavras Chave  

Brasil, dívida externa, posição internacional de investimentos, BPM6, 
FMI, juros internos, indicadores da dívida. 

1. Qual é o Valor da Dívida Externa? 

Através de Nota para a Imprensa relativa ao Setor 
Externo (1) o Banco Central – BC divulga mensalmente o valor 
da Dívida Externa Bruta do Brasil que em setembro era de US$ 
321 bi. O noticiário especializado dos jornais brasileiros registra, 
sem destaque, esta cifra que é tranquilizadora, frente ao nível de 
reservas externas existente, de US$ 386 bi. Ou seja, as resevas 
excederiam o montante da dívida em US$ 67 bi. As “Séries 
Históricas da Dívida Externa Bruta” (2) registram, no entanto, um 
valor que é mais que o dobro do apresentado à imprensa interna 
e que atingiria, ao final de setembro, US$ 684 bi. Este é um valor 
muito mais próximo do que consta para o Brasil nos Indicadores 
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de Desenvolvimento do Banco Mundial (3) para 2016 de US$ 
543 bi.  

A razão dessa aparente discrepância pode ser vista na 
planilha (4), que o BC divulga como anexo à mencionada Nota 
que mostra, em seu Quadro XXVII, os componentes adicionais e 
o total da Dívida Externa, designado sob o eufemismo de “dívida 
externa bruta, inclusive operações intercompanhia e títulos de 
renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não 
residentes”. 

O valor maior resulta da aplicação de normas do FMI, 
periodicamente revistas. A Sexta Revisão do Manual do FMI 
para Balanço de Pagamentos, conhecida pela sigla inglesa,  
BPM6) (5), foi adotada pelo Brasil a partir de 2016 (dados de 
2015) tendo o BC recalculado também dados de anos anteriores. 
Os impactos da última revisão da metodologia do Balanço de 
Pagamentos, em diversos parâmetros, foram anteriormente 
comentados nesta revista (6). 

2. Acréscimo à Dívida Externa pela Metodologia 
do FMI 

O quadro dos componentes da dívida externa e valores 
que podem ser relacionados a ela estão resumidos na Tabela 1. 

Examinando a Tabela 1, observa-se que os itens 
incluídos para atender a normalização do FMI mais que dobram 
o valor final da dívida externa. O Brasil resistiu como pode a 
incluir as “operações intercompanhias” (geralmente do tipo 
empréstimo matriz X filial), em sua dívida externa. Afinal, o 
Governo é responsabilizado pelo seu montante ente à 
comunidade internacional e ao próprio FMI. Esta resistência é 
compreensível porque os órgãos de governo têm pouco controle 
sobre este tipo de negócio e até mesmo sobre os valores 
envolvidos.  



Economy and Energy – E&E – Economia e Energia                                               6 
 

Parte desses recursos pode, por exemplo, ser alocada a 
investimentos justificados pela transferência de máquinas entre 
unidades do exterior para o Brasil, que pode incluir material 
obsoleto, cujo valor comercial é dificilmente verificável. Esse 
problema de registro das operações entre empresas é anterior à 
última revisão do Manual.  

Tabela 1: Valores Relacionados à Dívida Externa  
em Setembro de 2017 

  US$ bilhões % PIB % Export. 

Dívida Externa Bruta  
(conceito tradicional) 321 18% 153% 

Operações Intercompanhia (*) 236 13% 112% 
Títulos de Renda Fixa detidos por 

não residentes (*) 127 7% 60% 
Dívida Externa Bruta 

 (normas FMI) 684 38% 326% 

Reservas Internacionais   386 21% 184% 

Dívida Externa Líquida 298 17% 142% 

Passivo na Posição Internacional 
de Investimentos PII 1580 88% 750% 

PIB estimado para 2017 1800 100% 857% 

Exportações previstas para 2017 210 12% 100% 

(*) Valores acrescidos à Divida Externa a partir de normas do FMI 

A maneira de contornar essa divergência foi informar, 
para uso interno, o valor tradicional da dívida (primeira linha) e, 
para as autoridades internacionais o valor “incluindo as 
operações intercompanhia” que corresponda a soma das duas 
primeiras parcelas. Este valor foi de US$ 557 bilhões em 
setembro de 2017. Ele explica o dado que consta da Base de 
Indicadores Mundiais de Desenvolvimento – WDI, publicada pelo 
Banco Mundial (3) que é de US$ 543 bi, para 2016. O que se 
espera é que, em novas edições desses indicadores, o valor 
informado às autoridades internacionais seja o total indicado na 
quarta linha da Tabela 1, de US$ 684 bi. 
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A novidade no cômputo da dívida externa, que resultou 
diretamente da última revisão do Manual (BPM6), é que ela 
passou a incluir o valor dos títulos de Renda Fixa, emitidos em 
Real, na posse de não residentes1. Estes valores constavam 
anteriormente como “investimentos de risco” e eram louvados 
por aliviar a pressão sobre a dívida externa (a qual agora passou 
a integrar) e sobre o déficit orçamentário. Como qualquer 
investimento externo, eles já constavam do Passivo na 
contabilidade da pouco conhecida Posição Internacional de 
Investimentos - PII que registra os valores acumulados de 
dívidas e investimentos externos.  

O Banco Central argumentou, em suas notas explicativas 
sobre as mudanças introduzidas pela BPM6, que a inclusão 
deste tipo de “investimento” na dívida externa era apenas uma 
mudança contábil, que não afetava o valor que já estava 
registrado no Passivo da PII. Acontece que poucos tomam 
conhecimento desse total de Passivo da PII e o dívida externa é 
um parâmetro bastante usado para avaliar a saúde financeira de 
um país. 

Computar esse Passivo da PII é, a nosso ver, um ponto 
positivo na Metodologia introduzida pelo FMI. Inclusive, o Manual 
de BP é agora o “Manual do Balanço de Pagamentos e da 
Posição Internacional do Investimento”. A estimativa da PII 
contabiliza, no Passivo Nacional, os investimentos diretos 
externos + os empréstimos externos. Isto se justifica porque 
ambos geram obrigações que implicam remessas: No caso de 
empréstimos, de juros e, no caso de investimentos, de lucros e 
dividendos. A compra de títulos de Renda Fixa é iniludivelmente, 
um tipo de empréstimo cujos rendimentos são proporcionados 
por juros.  

                                                           
1 Para simplificar a apuração, este valor só é computado quando o montante 

detido por não residentes ultrapassa 10% do valor de um fundo de 

investimento existente. 
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Esses “então investimentos” são, em grande parte, 
lastreados em títulos do Tesouro Nacional. Sua inclusão na 
dívida externa tem o mérito de explicitar a preocupação que deve 
existir sobre esse montante. Afinal, estes rendimentos terão que 
ser cobertos pelo próprio Tesouro Nacional e, pelo menos em 
parte, a partir do superávit fiscal a ser gerado com a arrecadação 
de taxas e impostos. 

Argumentava-se a favor desses “investimentos” que eles 
eram cotados em reais e não sujeitos ao risco cambial. Na 
prática, para manter a atratividade desses títulos é necessário 
pagar juros reais que superam em muito os internacionais. Uma 
oscilação cambial provocaria a necessidade de frear a evasão 
de “investidores”, com risco de fuga brusca de recursos 
aplicados, no chamado “efeito manada”. Isto torna necessário, 
muitas vezes, aumentar ainda mais a taxa interna de juros para 
segurar esses recursos. Na atual circunstância, de câmbio 
abaixo da média histórica (consideradas as inflações), existe o 
risco real de o juro interno ser chamado a cobrir um aumento da 
cotação do dólar2. Ou seja, o risco cambial é de outra natureza, 
mas existe.  

A incorporação de 127 milhões de dólares à dívida 
externa aumentou, em cerca de 40%, seu valor original e 
repercute diretamente nos índices usados externamente para o 
controle da dívida externa do Brasil. Esse valor representa um 
aumento de 7 pontos percentuais no índice Dívida Externa/PIB e 
de 60 pontos percentuais no índice Dívida Externa/Exportações, 
ambos constantes do acompanhamento realizado pela citada 
base de dados do Banco Mundial e indicados na Tabela 1. 

Outra inquietude é a de que outras transferências do 
Passivo da PII para a Dívida Externa possam acontecer no 
futuro. O “Passivo Externo Bruto” já atingiu (4) US$ 1580 bi, ou 

                                                           
2 Naturalmente qualquer aumento da taxa de juros seria, como de hábito, 

justificado como para conter a inflação. 
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88% do valor do PIB e 750% do valor das exportações previstas 
para 2017, de 210 bilhões de dólares. De baixo deste “tapete”, 
podem surgir ainda novas parcelas a serem incorporadas à 
dívida externa. O próprio FMI já recomendou a monitoração de 
outros títulos negociados, além dos de renda fixa. Esses títulos 
são mais difíceis de quantificar em dólares, mas representam 
também um compromisso com não residentes e, portanto, 
possíveis de ser incorporados à dívida externa.  

3. O Fim do “Fim da Dívida Externa”? 

Como pode ser visto na Figura 1, as incorporações à 
dívida externa bruta acabaram por desfazer o mito do “fim da 
dívida externa” (líquida) já que as reservas internacionais não 
são mais suficientes para cobrir o total da dívida externa bruta  
como ainda fazem crer os novos números do BC divulgados 
periodicamente na Nota para a Imprensa.  

 

Figura 1: As Reservas não são mais suficientes para cobrir a Dívida 
Externa, quando incorporadas as parcelas recomendadas pelo FMI(*) 
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Praticamente, estamos lidando com dois valores da 
dívida externa líquida: no valor tradicional, usado para fins 
internos, ela desapareceu; se considerado o valor completo, 
incluindo parcelas indicadas pelo FMI, ela é da ordem de 300 
bilhões de dólares.  

4. Evolução do “Lado Oculto da Dívida Externa” 

A Evolução dos componentes da dívida externa pode ser 
acompanhada na Figura 2 que mostra os dados trimestrais na 
nova metodologia (BPM6). Os dados a partir de 2001 foram 
reagrupados pelo BC (2) usando a nova metodologia e são 
mostrados na Figura 2. 

 

Figura 2: Evolução dos valores da dívida externa bruta, os valores da 
parte superior do gráfico (vermelho e verde) correspondem as 

“parcelas FMI” da dívida externa. 
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introduzidas pela metodologia FMI. O ano de 2006 marca um 
mínimo no valor do total da dívida e também o início da mudança 
de sua composição com o crescimento das “parcelas FMI” da 
dívida.  

Na Tabela 2, podem-se acompanhar os valores, em 
meses escolhidos (geralmente junho), das parcelas da Dívida 
Externa Bruta, do valor das Reservas e dos valores da Dívida 
Externa Líquida nos dois conceitos. 

Tabela 2: Componentes das Dívida Externa Bruta e Líquida  
em US$ bi 

Mês 

Dívida 
Externa 
Bruta 
(valor 

tradicional) 
[A] 

Operações 
Intercom-

panhia 
[B] 

Títulos de 
Renda 

Fixa com 
não 

Residentes 
[D] 

Dívida 
Externa 
Bruta 
Total 

[E] = [A 
+ B+C] 

Reservas 
Interna-
cionais 

[F] 

Dívida 
Líquida 

1 
[A-F] 

Dívida 
Líquida 

2 
[D-F] 

dez/01  210  16  2   228  36  174  192  

jun/02  219  17  1   237  42  177  195  

jun/03  219  18  2   240  48  171  192  

jun/04  206  19  2   226  50  156  177  

jun/05  191  20  5   216  60  131  156  

jun/06  157  21  15   192  63  94  130  

jun/07  191  39  35   265  147  44  118  

jun/08  206  57  35   297  201  5  96  

jun/09  199  71  35   305  201  - 2  104  

jun/10  229  81  70   380  253  - 24  127  

jun/11  292  105  113   510  336  - 44  174  

jun/12  316  115  106   536  374  - 58  163  

jun/13  325  159  118   601  369  - 44  232  

jun/14  339  193  170   702  374  - 34  329  

jun/15  349  210  155   714  369  - 19  346  

jun/16  336  218  141   695  364  - 28  331  

jun/17  315  230  123   668  377  - 62  291  

Na dívida líquida 1 não estão incluídas as parcelas do 
FMI e na dívida líquida 2 sim. Pode-se ver na Figura 2 e Tabela 
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2 que, a partir de 2009, o valor das reservas (US$ 201 bi) 
ultrapassou o valor tradicional da dívida externa bruta (US$ 199 
bi). As reservas nunca ultrapassaram o valor da dívida externa 
bruta, incluídos os itens FMI. Consequentemente, a dívida 
líquida 1 ficou negativa, mas a dívida líquida 2 permaneceu 
positiva. A partir de 2014, os valores da “parte oculta da dívida” 
(193+170=363) superam o valor tradicional da dívida externa 
(339) em bilhões de dólares. Isto é repetido nos anos seguintes. 

A Dívida Externa e seus indicadores são utilizados como 
instrumentos para medir a confiabilidade dos países. A mudança 
desses índices não é uma questão menor e tem um custo efetivo 
para o País. Como a dívida líquida pode ser inexistente ou 140% 
das exportações totais anuais o contraste entre as duas 
situações é gritante. Obviamente, os números considerados 
externamente serão os do conceito do FMI e o argumento de que 
a dívida externa acabou só tem utilidade para fins internos. 

A Dívida Externa foi uma maneira encontrada pela 
comunidade financeira internacional de onerar o país como um 
todo relativamente à ação se todos seus agentes econômicos. A 
mudança introduzida no cômputo da dívida externa pela BPM6 
(5) vai nesse sentido.  

A discussão sobre a validade de se considerar os novos 
fatores como integrantes da dívida é importante, embora 
externamente ineficaz. Sobretudo na computação das 
operações intercompanhia, parece haver uma incoerência 
interna com a própria metodologia do FMI. Com efeito, a 
abordagem teórica do FMI baseia-se na extensão do “Território 
Econômico” de outros países sobre o território dos que 
hospedam investimentos de “não residentes”.  

Esta noção faz que a produção no interior de um país seja 
computada como do país de onde provém o capital dos “não 
residentes” como foi abordado aqui anteriormente (6). Se a 
produção não é mais do país “hospedeiro”, parece evidente que 
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ele não seja responsável por uma dívida que não corresponde 
mais a seu “território econômico” na concepção da Metodologia 
do FMI.  

Notar também que os reinvestimentos proveem da 
própria atividade econômica no país que passou, a partir da 
revisão metodológica, a ser considerado como recurso 
estrangeiro,  que alimenta o déficit nas contas correntes e a 
dívida externa. Na contabilidade anterior isso não acontecia. Na 
presente concepção, a semente da dívida se multiplica no 
próprio país hospedeiro e todo o valor agregado internamente. 
Com isso, fica eliminada a possibilidade de pagar a dívida a partir 
do valor gerado por esses investimentos. A isto se soma o 
inconveniente, já mencionado, da falta de mecanismos efetivos 
do governo do país hospedeiro poder controlar esses 
reinvestimentos. Como os reinvestimentos não passam por 
moeda estrangeira computá-los no déficit das contas correntes 
(e na dívida) cria um problema contábil quando se quer apurar a 
necessidade de financiamento externo do País. 

5. Conclusão  

A dupla face da dívida externa, integra-se talvez na 
política de não chamar a atenção para as profundas mudanças  
no cálculo do Balanço de Pagamentos. Essa dupla apresentação 
da Dívida Externa não parece útil para consolidar o conceito do 
Brasil na chamada Comunidade Internacional. O valor 
tradicional, ainda divulgado para uso interno pelo BC, só parece 
servir para manter a ilusão do fim da dívida externa. 
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Resumo 

O Brasil assinou, através de ato do seu Presidente da 
República, em 20/09/2017 o “Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares” TPAN (1) aprovado pela Assembleia Geral da ONU 
em 07 de Julho de 2017. A assinatura do Tratado provocou 
alguma inquietude sobre as possíveis ligações entre sua 
assinatura e a Adesão ao Protocolo Adicional (2) ao Acordo de 
Salvaguardas que o Brasil e Argentina mantêm com a ABACC e 
AIEA (3). As possíveis implicações desse Tratado sobre a posição 
brasileira a respeito da energia nuclear são aqui analisadas. Este 
artigo visa colaborar com a necessária discussão pública que 
deve ser feita, patrocinada pelo Congresso Nacional, antes do 
Brasil ratificar o Tratado. Busca-se também saber se o Tratado 
contraria a determinação da Estratégia Nacional de Defesa (4), 
pela qual o Brasil renunciou a adotar qualquer medida adicional 
na área de não proliferação até que os países armados dessem 
um sinal efetivo de cumprirem suas declaradas intenções de 
caminhar no sentido do desarmamento. 

Palavras Chave  

Armas Nucleares, Protocolo Adicional, AIEA, Política Nacional 
de Defesa, desarmamento, TPAN, ONU. 
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1. Aprovação e Assinatura do Tratado 

O “Tratado de Proibição de Armas Nucleares” foi 
aprovado por 122 países (5) com a abstenção de Singapura e 
um único voto contra da Holanda, que foi também o único país 
da OTAN a comparecer e votar. A Organização do Tratado do 
Atlântico Norte se opôs explicitamente ao Tratado, recusando-se 
a participar da votação e até das discussões preliminares. Vale 
lembrar que a Holanda armazena em seu território armas 
nucleares dos EUA sob o comando direto da OTAN.  

Os outros países nuclearmente armados ou que 
compartilham armas nucleares optaram também por registrar 
sua oposição, não participando da discussão nem da votação. 
Assim fizeram, Estados Unidos, Rússia, China e todos os 
dotados de armas nucleares, inclusive a Coreia do Norte. 
Bélgica, Itália, Alemanha e Turquia, que, além da já citada 
Holanda, armazenam armas nucleares em seus territórios. 
Também não se juntaram às negociações, Japão e Coréia do 
Sul, fortemente dependentes do “guarda-chuva” nuclear 
americano. Entre os países da Europa Ocidental que votaram a 
favor, a Áustria destacou-se por participar da liderança do 
processo; também votaram sim a Suíça, a Irlanda e a Suécia, 
além da Santa Sé. 

Vários aspectos sobre o Tratado e seu conteúdo estão 
descritos no artigo publicado no site Defesanet.com.br “A ONU 
aprova o Tratado de Proibição de Armas Nucleares” de Leonam 
Guimarães (6). 

Em uma declaração conjunta (7) divulgada no mesmo dia 
da aprovação do TPAN, as delegações dos Estados Unidos, 
Reino Unido e França na ONU afirmaram que: "não participaram 
da negociação do tratado e não pretendem assinar, ratificar ou 
tornar-se parte disso". Diz ainda essa declaração que: "esta 
iniciativa ignora claramente as realidades do ambiente de 
segurança internacional” e que "a adesão ao tratado de proibição 
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é incompatível com a política de dissuasão nuclear, que tem sido 
essencial para manter a paz no mundo há mais de 70 anos". 

Em resposta a perguntas sobre esta declaração conjunta, 
a Embaixadora Whyte Gómez, Presidente da Conferencia, 
lembrou que, quando o TNP foi aprovado, há duas décadas, não 
houve também, a princípio, um grande número de adesões. Em 
1995, aquele Tratado foi prorrogado indefinidamente e um total 
de 191 Estados aderiram ao TNP. Note-se que a Coréia do Norte 
foi o único país que aderiu àquele Tratado, mas que 
posteriormente o abandonou. 

O TPAN contou com a adesão de 122 entre os 193 países 
membros da ONU obtendo assim 63% dos votos. Esses países 
representam 38% do total da população mundial e ocupam 43% 
da superfície terrestre do Globo. Já do ponto de vista de riqueza, 
esses países representam só 27% do PIB mundial, medido em 
Paridade de Poder de Compra (GDP/PPP na sigla em inglês). 
Os dados para avaliar estas participações são os de 2015 (8). 

Fundamentalmente foram os países mais pobres que 
aderiram ao Tratado. O PIB PPP/per capita dos países que 
aprovaram o Tratado é de 11.100 US$/hab enquanto que o PIB 
per capita dos países que não o aprovaram é de 18.500 
US$/hab. 

Desse grupo de países, o Brasil é o que apresenta o 
maior PIB e a maior área e só é superado quanto à população 
pela Indonésia, que ocupa o segundo lugar nos outros quesitos.  

Cinquenta e três países (9), incluindo o Brasil, aderiram 
ao Tratado em 20/09/2017, ocasião em que foi colocado à 
disposição para assinatura, durante a Assembleia Geral da 
ONU. Assinaram o documento vários países da América Latina 
entre os quais devem ser destacados Brasil e México, que 
utilizam comercialmente a energia elétrica nuclear. Destaque 
entre os países signatários é a África do Sul, que já construiu 
armas nucleares e as desmontou, além da Indonésia e Tailândia. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57139#.WWFzY4TyvZ5
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Três países desses cinquenta e três já depositaram 
simultaneamente a ratificação (Guiana, Santa Sé e Tailândia). 

O Tratado segue aberto à assinatura de todos os Estados 
Membros na sede da ONU em Nova York e entrará em vigor 90 
dias depois de ter sido ratificado por pelo menos 50 países.  

 

2. Conteúdo do Tratado 

 

Para responder as questões sobre a repercussão da 
adesão ao Tratado e a posição brasileira na área nuclear, é 
necessário examinar atentamente o conteúdo dos 
compromissos assumidos no Tratado e suas implicações para a 
posição brasileira.  

O Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares surgiu, 
pelo menos em principio, devido à profunda preocupação das 
Nações Unidas com as consequências humanitárias 
catastróficas que poderiam advir do uso de armar nucleares e do 
reconhecimento de que só a eliminação completa dessas armas 
seria a garantia de que elas nunca mais seriam usadas.  

O Brasil, aderindo ao Tratado, assume os compromissos 
constantes do Artigo 1 que proíbe amplamente atividades 
relacionadas com o desenvolvimento, teste, produção, 
fabricação, aquisição, posse ou armazenamento de armas 
ou explosivos nucleares. 

 

Artigo 1: Proibições Assumidas pelos Países 

“Cada Estado Parte, compromete-se a nunca sob nenhuma 
circunstância: 
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(a) Desenvolver, testar, produzir, fabricar, adquirir, possuir ou 
armazenar armas nucleares ou outros dispositivos 
explosivos nucleares; 

(b) Transferir para qualquer destinatário qualquer tipo de 
arma nuclear ou outros dispositivos nucleares explosivos 
ou controlar tais armas ou dispositivos explosivos direta 
ou indiretamente;  

(c) Receber a transferência ou o controle sobre armas 
nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos, 
direta ou indiretamente; 

(d) Usar ou ameaçar usar armas nucleares ou outros 
dispositivos explosivos nucleares; 

(e) Ajudar, encorajar ou induzir, de qualquer forma, qualquer 
pessoa a exercer qualquer atividade proibida a um Estado 
Parte nos termos do presente Tratado;  

(f) Procurar ou receber qualquer tipo de assistência de 
qualquer pessoa para exercer qualquer atividade proibida 
a um Estado Parte nos termos do presente Tratado; 

(g) Permitir a armazenagem, instalação e/ou implantação de 
quaisquer armas nucleares ou outros dispositivos 
explosivos nucleares em seu território, ou em qualquer 
lugar sob sua jurisdição ou controle”. 

 

As proibições assumidas no âmbito desse Tratado 
superam as assumidas por um país signatário do TNP, que não 
proíbe, de forma suficientemente explícita, a adesão dos países 
a um esquema de proteção externo onde os seus territórios são 
utilizados por potências nucleares para atividades de defesa ou 
de resposta rápida e dissuasão que envolvem armas nucleares. 
Também o compartilhamento de armas nucleares, ainda sujeito 
a interpretações no TNP, é claramente proibido no novo TPAN. 

No caso do Brasil, no entanto, as proibições assumidas 
no âmbito do Tratado de Tlatelolco (10) (Artigo 1) já impedem o 
armazenamento, instalação ou implementação de armas 
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nucleares. O Tratado de Tlatelolco não proíbe os dispositivos 
nucleares explosivos para fins pacíficos. A renúncia às 
chamadas “explosões pacíficas” só foram claramente assumidas 
pelo País no Acordo Bilateral Brasil – Argentina (11). Mesmo 
assim, para manter coerência com as posições históricas dos 
dois países, consta no texto do Acordo Bilateral que “tendo em 
vista que não existe atualmente distinção técnica possível entre 
dispositivos nucleares para fins pacíficos e os destinados a fins 
bélicos, as Partes se comprometem, ademais a proibir e a 
impedir em seus respectivos territórios, bem como a abster-se 
de realizar, fomentar ou autorizar, direta ou indiretamente ou de 
participar de qualquer maneira no teste, uso, fabricação, 
produção ou aquisição por qualquer meio, de qualquer 
dispositivo nuclear explosivo, enquanto persistir a referida 
limitação técnica”. Ficava ainda aberta um possível retorno à 
posição anterior se houvesse progresso técnico que eliminasse 
essa restrição, o que parece muito pouco provável de vir a 
acontecer.  

Isto faz com que as proibições do Tratado de Tlatelolco 
somadas às do Acordo Bilateral, não sejam equivalentes às do 
TPAN porque ainda existia uma remota possibilidade de serem 
admitidos os dispositivos nucleares explosivos para uso pacífico. 
Foi somente com a posterior assinatura do TNP (12) que foi 
abandonada esta possibilidade. 

Enfim, as obrigações dos membros do TPAN  com o 
desarmamento e a não proliferação são superiores às do TNP 
que não veta eficazmente o uso do território dos países não 
nucleares para armazenar e/ou compartir armas nucleares. O 
Brasil só não está assumindo novos compromissos porque já os 
tinha em outros tratados.  
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_____________________ 

Nota sobre o compartilhamento de armas nucleares em países 
não nucleares, signatários do TNP. 

Abrindo um parêntese na presente análise, deve-ser 
lembrado que o compartilhamento tampouco é admitido pelo 
TNP cujo Artigo 1 já estabelece: 

“Each nuclear-weapon State Party to the Treaty 
undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices or control over such 
weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in 
any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon 
State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or 
other nuclear explosive devices, or control over such weapons or 
explosive devices”. 

Em tradução livre: 

“Cada Estado Parte do Tratado possuidor de armas 
nucleares compromete-se a não transferir para qualquer 
beneficiário qualquer arma nuclear ou outro dispositivo explosivo 
nuclear ou o controle direto ou indireto dessas armas ou 
dispositivos explosivos; e, de modo algum, ajudar, encorajar ou 
induzir qualquer Estado não possuidor de armas nucleares a 
fabricar ou, de qualquer forma, adquirir armas nucleares ou 
outros dispositivos explosivos nucleares ou controlar tais armas 
ou dispositivos explosivos”. 

Este princípio parece estar sendo claramente violado ao 
se admitir que países como a Alemanha tenham artefatos 
nucleares instalados em suas próprias aeronaves e que as 
regras de compartilhamento dessas armas permitam que aquele 
país as utilize em suas ações bélicas. O parecer dos países que 
compartilham armas nucleares não é, naturalmente, este. 
_________________________ 
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Voltando à análise do presente Tratado, o Artigo 2 refere-
se às declarações que os Estados Parte que assinarem o TPAN 
devem apresentar à Secretaria Geral das Nações Unidas, no 
máximo em até 30 dias, a sua entrada em vigor naquele Estado 
Parte. Essas declarações serão por sua vez transmitidas pela 
Secretaria Geral para todos os outros Estados Parte. 

 

Artigo 2: Declarações a serem feitas pelos países  

 
(a) “Declarar se mantinha a propriedade, possuía ou 

controlava armas nucleares ou dispositivos nucleares 
explosivos, e se eliminou o seu programa de armas 
nucleares, incluindo a eliminação ou a conversão 
irreversível de todas as instalações relacionadas com 
armas nucleares, antes da entrada em vigor do presente 
Tratado para esse Estado Parte; 

(b) Não obstante o disposto no Artigo 1 (a), declarar se 
mantém a propriedade, possui ou controla qualquer arma 
nuclear ou outros dispositivos nucleares; explosivos; 

(c) Não obstante o disposto no Artigo 1 (g), declarar se 
existem armas nucleares ou outros dispositivos nucleares 
explosivos no seu território ou em qualquer local sob sua 
jurisdição ou controle que sejam de propriedade, 
possuídos ou controlados por outro Estado.” 

Do ponto de vista dessas declarações, o Brasil não terá 
dificuldades de firmá-las, tendo em vista que nunca participou de 
esquemas de proteção nuclear com outros países nem tem 
instalações próprias clandestinas. 

As maiores inquietudes sobre o Tratado surgiram do 
ponto de vista de Salvaguardas Nucleares, em particular, foi 
colocada a questão de como ficaria o Brasil relativamente à 
assinatura do Protocolo Adicional (13). 
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Com efeito, o “lado B” da história seria a possibilidade das 
obrigações que o Tratado impõe aos seus signatários os 
obrigarem a avançar em direção a maiores concessões, que o 
País tem por política evitar, antes que surjam medidas efetivas 
por parte dos países nuclearmente armados no sentido de 
atender aos compromissos assumidos no TNP com o 
desarmamento. 

A preocupação é pertinente porque a assinatura do 
Protocolo pode prejudicar as atividades do programa do 
submarino nuclear, que não é considerada uma arma nuclear, 
mas que encerra uma aplicação militar (a da propulsão nuclear 
que não é proscrita). Com efeito, o submarino nuclear não é uma 
arma de destruição em massa e, no caso brasileiro, não seria 
provido de explosivos nucleares aos quais, o Brasil renunciou 
pela sua própria Constituição Federal.  

Note-se que o presente acordo de salvaguardas existente 
para Brasil, Argentina, ABACC e AIEA, o Acordo Quadripartite 
(3), não exclui o submarino e seu combustível nuclear da 
aplicação de salvaguardas, mas oferece procedimentos 
especiais em sua aplicação. 

Deve-se, enfim, examinar também neste aspecto as 
determinações da Estratégia de Defesa Nacional, que renunciou 
a abordar qualquer medida adicional na área de não proliferação 
até que os países armados dessem um sinal efetivo de cumprirem 
suas declaradas intenções de caminhar no sentido do 
desarmamento. 

Entre as obrigações no âmbito das salvaguardas estão 
as indicadas no Artigo 3. 

Artigo 3: Disposições sobre Salvaguadas  

1. “Cada Estado Parte para o qual o Artigo 4, parágrafos 1 e 2 
não se aplica, deve, no mínimo, manter as suas obrigações 
de salvaguarda com a Agência Internacional de Energia 
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Atômica em vigor no momento da entrada em vigor do 
presente Tratado, sem prejuízo de quaisquer instrumentos 
relevantes que possam vir a ser adotados no futuro. 

2. Cada Estado Parte ao qual o Artigo 4, parágrafos 1 ou 2, não 
se aplica, e que ainda não o tenha feito, deve concluir com a 
Agência Internacional de Energia Atômica e colocar em vigor 
um acordo abrangente de salvaguardas (INFCIRC/153 
(Corrigido)) [9]. A negociação desse acordo terá início no 
prazo de 180 dias contados da entrada em vigor do presente 
Tratado para esse Estado Parte. O acordo entrará em vigor 
o mais tardar 18 meses após a entrada em vigor do presente 
Tratado para esse Estado Parte. Cada Estado Parte manterá 
subsequentemente tais obrigações, sem prejuízo de 
quaisquer instrumentos relevantes adicionais que possam vir 
a ser adotados no futuro”. 

O Artigo 4 trata de casos especiais de países que tiveram 
armas nucleares e os que ainda as possuem. O Brasil e a 
Argentina não se enquadram neste Artigo 4, mas no Artigo 2. 
Além disto, ambos já têm um Acordo de Salvaguardas do tipo 
abrangente com a AIEA que inclui, além dos dois países, a 
ABACC. Este Acordo submete todas as instalações e materiais 
dos dois países a inspeções da AIEA e da ABACC, que é a 
Agência Bilateral entre os dois países. Esse acordo Quadripartite 
(INFCIRC/435) é inspirado no INFCIRC/153 aplicando o mesmo 
sistema de salvaguardas, no qual as medidas do Protocolo 
Adicional não estão incluídas. O Modelo do Protocolo Adicional 
corresponde ao INFCIRC/540. A menção ao INFCIRC/153 visa 
justamente esclarecer que as salvaguardas exigidas dos países 
enquadrados no Artigo 2 são as anteriores ao Protocolo 
Adicional. 

Já os países que se enquadram no Artigo 4, ou sejam os 
que tiveram armas nucleares e os que as possuem devem 
atender as exigências nele mencionadas como é descrito a 
seguir. 
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Artigo 4: Rumo à eliminação total das armas nucleares 

1. “Cada Estado Parte que, após 7 de julho de 2017, mantinha 
a propriedade, possuía ou controlava armas nucleares ou 
outros dispositivos explosivos nucleares e eliminou seu 
programa de armas nucleares, incluindo a eliminação ou a 
conversão irreversível de todas as instalações relacionadas 
com armas nucleares, antes da entrada em vigor deste 
Tratado deve cooperar com a autoridade internacional 
competente designada nos termos do parágrafo 6 deste 
artigo com o propósito de verificar a eliminação irreversível 
de seu programa de armas nucleares. A autoridade 
internacional competente deve dar essa informação aos 
demais Estados Parte. Tal Estado Parte deve concluir um 
acordo de salvaguardas com a Agência Internacional da 
Energia Atômica que seja suficiente para garantir de forma 
convincente que não há desvio de materiais nucleares 
declarados provenientes de atividades nucleares pacíficas e 
a ausência de material ou atividades nucleares não 
declaradas nesse Estado Parte como um todo. A negociação 
desse acordo terá início no prazo de 180 dias contados da 
entrada em vigor do presente Tratado para esse Estado 
Parte. O acordo entrará em vigor o mais tardar 18 meses 
após a entrada em vigor deste Tratado para esse Estado 
Parte. Esse Estado Parte manterá daqui para frente, no 
mínimo, essas obrigações de salvaguardas, sem prejuízo de 
quaisquer instrumentos relevantes adicionais que possam vir 
a ser adotados no futuro. 

2. Não obstante o disposto no Artigo 1 (a), cada Estado Parte 
que mantém a propriedade, possui ou controla armas 
nucleares ou outros dispositivos explosivos nucleares deve 
removê-los imediatamente do estado operacional e destruí-
los o mais rápido possível mas não após, um prazo a ser 
determinado numa primeira reunião dos Estados Parte, de 
acordo com um plano limitado no tempo e vinculado 
legalmente para a verificação e eliminação irreversível do 



Economy and Energy – E&E – Economia e Energia                                               26 
 

programa de armas nucleares do Estado Parte, incluindo a 
eliminação ou conversão irreversível de todas as instalações 
relacionadas a armas nucleares. O Estado Parte deve 
submeter o plano não mais do que 60 dias após a entrada 
em vigor deste Tratado aos Estados Parte ou a uma 
autoridade internacional competente designada pelos 
Estados Partes. O plano deve então ser negociado com a 
autoridade internacional competente, a qual deve submetê-
lo à subsequente reunião dos Estados Parte ou a conferencia 
de revisão, a que primeiro ocorrer, para aprovação de acordo 
com as regras de procedimento. 

3. O Estado Parte ao qual se aplica o parágrafo 2 acima deve 
concluir um acordo de salvaguardas com a Agência 
Internacional de Energia Atômica suficiente para fornecer 
garantia credível do não desvio de material nuclear declarado 
de atividades nucleares pacíficas e da ausência de material 
ou atividades nucleares não declaradas em o Estado como 
um todo. A negociação desse acordo deve começar o mais 
tardar na data em que a implementação do plano referido no 
parágrafo 2 seja concluída. O acordo entrará em vigor o mais 
tardar 18 meses após a data de início das negociações. O 
Estado Parte manterá, no mínimo, essas obrigações de 
salvaguardas, sem prejuízo de quaisquer instrumentos 
relevantes adicionais que ela possa adotar no futuro. Após a 
entrada em vigor do acordo a que se refere este parágrafo, o 
Estado Parte apresentará ao Secretário Geral das Nações 
Unidas uma declaração final de que cumpriu as obrigações 
que lhe incumbem por força do presente artigo.” 

O Artigo 4, talvez tenha contribuído para motivar a 
informação, publicada na mídia, de que o Brasil seria induzido a 
aderir ao Protocolo Adicional como consequência de obrigação 
por ter aderido ao TPAN, o qual requereria assinar um Acordo 
de Salvaguardas mais restritivo, mas esse parágrafo não se 
aplica nem ao Brasil e nem à Argentina.  
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3. Consequências para o Brasil e Argentina 

Para o Brasil e a Argentina, prevaleceriam o acordo 
vigentes, decorrentes do Acordo de Salvaguardas que adotaram, 
que são perfeitamente compatíveis com as exigências da 
INFCIRC 153 (14), como reconhece a própria AIEA e a 
comunidade internacional. 

A rigor, a única implicação encontrada para nossos 
acordos de salvaguardas é que tanto os países que desistiram 
de suas armas nucleares como os países que as possuem e que 
vierem a aderir ao Tratado devem assinar com a AIEA um 
Acordo de Salvaguardas satisfazendo as condições expressas 
no Artigo 4, parágrafos 1 e 2: Tanto Brasil como Argentina se 
encontram fora desse Artigo, enquadrando-se no Artigo 2. 

Já os Estados Parte que assinarem o Tratado e se 
enquadram no Artigo 4, de acordo com o parágrafo 1 devem 
concluir um acordo de salvaguardas com a Agencia Internacional 
de Energia Atômica capaz “de fornecer garantia verossímil do 
não desvio de material nuclear” e da “ausência de material ou 
atividades nucleares não declaradas no Estado como um todo”.  

Esta é a linguagem usada para acordos que incluem as 
disposições do Protocolo Adicional (15). Isso poderia induzir a 
que todos os países deveriam se enquadrar neste modelo. Não 
parece, entretanto, existir nenhuma vinculação direta com o caso 
de nossos países que têm, ademais, uma proteção adicional que 
são as inspeções cruzadas entre Argentina e Brasil que vem 
sendo consideradas, como o fez, o Nuclear Suppliers Group – 
NSG como sucedâneo (ao menos provisório) à assinatura do 
Protocolo Adicional. 

Como conclusão, não se pode dizer que o Tratado de 
Proibição de Armas Nucleares obrigue o País a aderir ao 
Protocolo Adicional. Ele, no entanto, fortalece a noção que o 
modelo INFCIRC 153 + 540 seja o padrão de Acordo de 
Salvaguardas desejado pela AIEA. No caso do presente Tratado, 
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se por algum acontecimento não esperado, os países armados 
aderissem ao Tratado de Proibição das Armas Nucleares e, por 
consequência, ao Protocolo Adicional, o Brasil certamente não 
teria dificuldade de também aderir a ele porque haveria cessado 
o motivo de negar sua adesão. Entretanto, parece muito pouco 
provável que os países armados, ou que compartilham armas, 
praticamente todos os países da Europa e todos os países da 
OTAN, aprovem esse Tratado e o assinem. 

Do ponto de vista moral, o Tratado é altamente positivo 
já que consagra, por uma grande maioria de países, a adesão 
ao banimento de armas nucleares.  

Do ponto de vista prático ele é, na atual perspectiva, mais 
uma iniciativa de “desarmar os desarmados” já que nenhum país 
que possui ou compartilha armas nucleares ou que é protegido 
pelos chamados “guarda-chuva nucleares”, aprovou, assinou 
e/ou ratificou o Tratado.  

Além disto, como foi dito acima, na lista das maiores 
economias, só Brasil e Indonésia aderiram ao tratado. Mesmo a 
Austrália, normalmente incluída nos “anjos brancos” da não 
proliferação não votou a favor do Tratado. 

Não parece haver prejuízo concreto à posição assumida 
pelo País de não aderir a novas obrigações em não proliferação 
sem um efetivo movimento de desarmamento dos países 
possuidores de armas nucleares. A renúncia à possibilidade de 
associar-se a outros países, no caso de uma ameaça nuclear 
real, não parece importante no quadro atual da região. Como já 
foi dito acima, a renúncia à defesa através de terceiros já existe 
no Tratado de Tlatelolco. A diferença é que naquele tratado há 
fortes cláusulas de não agressão por parte dos países 
nuclearmente armados que, se rompidas, justificariam a saída do 
Tratado de países não nucleares. Não existe nada 
correspondente no Tratado de Proibição de Armas Nucleares. 
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Nota Final da Redação: 

 TNP X TPAN 

O artigo sobre o Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares – TPAN mostrou que os compromissos nele 
assumidos pelos Estados Membros são superiores aos 
assumidos pelos países ditos “Não Nucleares” no Tratado de 
Não Proliferação - TNP. O compromisso de acordo de 
salvaguardas com a AIEA é equivalente ao do TNP. 

A vantagem do TNP sobre o TPAN para os países não 
nucleares é de que existe no TNP um compromisso com o 
desarmamento expresso no Artigo VI: 

“Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue 
negotiations in good faith on effective measures relating to 
cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear 
disarmament, and on a treaty on general and complete 
disarmament under strict and effective international control.” 

Na situação atual, anterior à vigência do TPAN, é 
praticamente o consenso que muito pouco foi feito no sentido do 
desarmamento e em “um tratado do geral e completo 
desarmamento sob o estrito e efetivo controle internacional”. 

Algo foi feito no sentido de conter a corrida armamentista 
nuclear, como a proibição ou interrupção de testes pelos países 
nuclearmente armados do TNP. Tratados do tipo START, entre 
as duas maiores potências, chegaram a limitar o arsenal. 

Nada impediu as explosões “demonstrativas” dos novos 
candidatos ao clube dos nuclearmente armados. Hoje, a 
realidade é o Programa de Modernização das Armas Nucleares 
lançado pelo Presidente Obama, com um custo estimado de 1 
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trilhão de dólares1 e que o Presidente Trump “twitou”2 já ter feito. 
Bravatas à parte, existe um programa nos EUA de 400 bilhões 
de dólares para os próximos dez anos e 1,2 trilhão nos próximos 
30 anos.  

Sem exibir um programa grandioso e explícito como o 
americano, a Rússia, ao mesmo tempo que denuncia os avanços 
americanos como violação do tratado bilateral firmados, vem 
também trabalhando na modernização de seu arsenal3. A notícia 
inquietante, em ambos os países, é que boa parte dos esforços 
estão concentrados em armas táticas (de pequeno porte) 
apropriadas justamente a ações “limitadas” e possivelmente 
dirigidas contra países não nuclearmente armados ou até contra 
organizações atuando em territórios de outros países.  

A evolução desse quadro pode levar a um resultado que 
talvez seja o temor não explícito do comunicado conjunto 
liderado pela missão norte-americana na ONU, por ocasião da 
discussão do TPAN que vê nele uma ameaça à “política de 
dissuasão nuclear, que tem sido essencial para manter a paz no 
mundo”:  

O suposto resultado seria que, considerando que os 
compromissos do TPAN são equivalentes ou superiores aos do 
TNP, os países não nucleares do TNP talvez optem, no futuro, a 
ficar só no TPAN. O mundo poderia tender para países direta ou 
indiretamente com amas nucleares, signatários do TNP e os não 
nuclearmente armados, signatários do TPAN. Ou seja, o TPAN 
reduziria os obstáculos de abandonar o TNP. Essa possibilidade 
poderia funcionar, no futuro, como instrumento para forçar os 
nuclearmente armados a progredirem na realização do Artigo VI 
do TNP. 

                                                           
1 https://www.defensenews.com/breaking-news/2017/10/31/americas-nuclear-

weapons-will-cost-12-trillion-over-the-next-30-years/ 
2 https://www.vox.com/world/2017/8/9/16118242/trump-nuclear-weapons-

tweets-modernization 
3 https://thebulletin.org/2017/march/russian-nuclear-forces-201710568 
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