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RESUMO 

A presente tese foi desenvolvida com o objetivo de interpretar o conteúdo da 
Resolução 1540 (2004) do Conselho de Segurança das Nações Unidas  – UNSCR 1540 
(2004) – e, adicionalmente, proceder a uma leitura crítica e comparação dos Relatórios 
Nacionais do Brasil e dos Estados Unidos, ambos submetidos ao Comitê 1540 em 2004, em 
atendimento ao que foi estabelecido na Resolução mencionada acima. 

A UNSCR 1540 (2004)  foi adotada por unanimidade por todos os Estados-Membros 
da Organização das Nações Unidas em 28 de abril de 2004, e vem sendo referenciada nos 
mais diversos fóruns multilaterais como instrumento relevante para o exame do status de 
implementação nacional dos compromissos assumidos em tratados, convenções e regimes 
internacionais visando à não-proliferação de armas de destruição em massa e ao combate ao 
terrorismo. 

Portanto, a escolha do nosso tema foi fundamentada nesse entendimento de 
importância da Resolução 1540, considerado como sendo um mecanismo adicional aplicável 
a aprimorar a segurança internacional, principalmente quando focado nas ações ilícitas 
desempenhadas pelos denominados atores não-estatais, objeto de preocupação por parte da 
referida Resolução. 

Conseqüentemente, a questão do tráfico ilícito, lavagem de dinheiro, controle de 
transferências de bens sensíveis, bem como segurança industrial e física no manuseio de 
materiais que possam ser empregados no desenvolvimento e construção de ADM, entre 
outros, são discutidos ao longo desse trabalho acadêmico, sob os seus vários aspectos.  

Com relação aos dois Estados definidos como referência para nossa comparação, é 
relevante mencionar que, à luz dos fatos históricos, o Brasil é considerado a maior potência 
regional da América do Sul e tem, portanto, um papel importante dentro do processo global de 
implementação da Resolução. Além disso, no presente estudo, os Estados Unidos, atual 
potência hegemônica, são empregados como paradigma para a nossa discussão. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Estados Unidos, Resolução 1540; ator não-estatal; 

proliferação; terrorismo; ADM; bens sensíveis; Conselho de Segurança; CSNU. 
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ABSTRACT 

The present thesis was developed with the endeavour of interpreting the contents of 
the United Nations Security Council Resolution 1540 – UNSCR 1540 (2004) – and, 
additionally, to proceed with the critical reading and comparison of the National Reports 
from Brazil and the United States, both submitted to the 1540 Committee in the year 2004, in 
view of what was established in the above mentioned Resolution. 

The UNSCR 1540 (2004) was unanimously adopted by all Member-States of the 
United Nations Organization on 28 April 2004, and has been referred on the most diverse 
multilateral fora as a relevant instrument for the examination of the status of national 
implementation regarding the agreed compromises in the treaties, conventions, and 
international regimes aimed at the non-proliferation of weapons of mass destruction and the 
fight against terrorism. 

Therefore, the choice of the theme was based on this understanding of the importance 
attributed to the Resolution 1540 (2004), considered as being one additional mechanism 
applicable to improve the international security, mainly when focused on the illicit actions 
performed by denominated non-state actors, an object of concern throughout the referred 
Resolution.  

Consequently, the issues regarding illicit traffic, money laundering, control of 
transfers of sensitive items, as well as the safety and security handling of materials applicable 
to the development and construction of WMD, among others, are discussed throughout this 
academic work under their various aspects. 

Regarding the two states defined as references for the comparison, it is relevant to 
mention that, in the light of the historical facts, Brazil is considered the largest regional 
power in South America and has, therefore, an important role inside the global process on the 
implementation of the Resolution. Besides, in the present study, the United States, current 
hegemonic power, is employed as paradigm for this discussion. 

 
KEYWORDS: Brazil; United States, Resolution 1540; non-state actor; proliferation; 

terrorism; WMD; sensitive items; Security Council; UNSC.  
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PREFÁCIO 

A presente tese está com previsão para ser desenvolvida em cinco capítulos.  O 
primeiro capítulo será dividido em três partes, sendo a primeira, uma introdução histórica, 
fundamentando a criação e aplicação da Resolução 1540 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (UNSCR 1540) como instrumento atual para o combate às atividades 
terroristas e à proliferação de armas de destruição em massa. Será, portanto, a oportunidade 
para discutirmos a abrangência do escopo de outros instrumentos legais que antecederam a 
UNSCR 1540, bem como a forma pela qual os mesmos se relacionam, como é o caso das 
Resoluções 1269 de 19/out/1999, 1368 de 12/set/2001 e 1373 de 28/set/2001. 

Tal discussão é bastante relevante, pois permitirá a análise dos motivos que levaram à 
criação da Resolução 1540 como o instrumento que coaduna diversas iniciativas, até 
relativamente antigas, visando à melhoria do nosso sistema de segurança internacional. Estas 
informações e forma de apresentação nos parecem fundamentais para despertar o interesse do 
leitor, dando uma prévia dos temas que serão detalhados ao longo da tese.  

A segunda parte do primeiro capítulo será dedicada a uma abordagem da teoria que se 
pretende aplicar no estudo dos dois casos escolhidos para avaliação: Brasil e Estados Unidos. 
Neste sentido, faremos uma abordagem sobre teoria de segurança internacional, com ênfase 
na questão do terrorismo internacional, bem como na construção e obtenção de armas de 
destruição em massa de natureza nuclear, química e biológica, além, é claro, dos seus vetores 
de lançamento. Dentre os autores que adotaremos como referência teórica, enfoque maior será 
dado a Barry Buzan, dada sua elevada produção bibliográfica e percepção bastante 
contemporânea sobre o assunto em pauta. Finalmente, na terceira parte deste mesmo capítulo 
teremos a apresentação das hipóteses que nortearão as discussões de correlação de alguns 
fenômenos de interesse nesta pesquisa. 

No segundo capítulo faremos uma interpretação detalhada de cada Parágrafo 
Operativo dessa Resolução, o que servirá como ferramenta para avaliação, no capítulo 
subseqüente, de dois relatórios nacionais (Brasil e Estados Unidos) encaminhados ao Comitê 
1540, em atendimento ao Parágrafo Operativo nº 4 da Resolução 1540. Tal análise servirá de 
arcabouço de informações que subsidiará todo eventual debate a ser desenvolvido ao longo da 
tese. 
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O terceiro e quarto capítulos, portanto, oferecerão uma contribuição extremamente 
prática para o conteúdo desta tese, além de serem os capítulos mais extensos da mesma, uma 
vez que os relatórios nacionais são bastante detalhados e abrangentes, no que respeita ao 
quadro legal de cada país, bem como, às ações desenvolvidas por cada um deles de forma a 
atender a Resolução 1540. Por outro lado, em se tratando de mecanismo de transparência 
implantado pela referida Resolução, as suas leituras são consideradas ferramentas 
fundamentais no aprendizado de soluções e antecipações de problemas na implementação da 
mesma. 

O quinto capítulo da tese será dedicado à análise comparativa dos resultados 
apresentados nos relatórios nacionais dos dois países em pauta, considerando, inclusive, a 
primeira revisão dos mesmos, como determinado pelo Comitê 1540. Portanto, a metodologia 
a ser adotada neste trabalho será a de estudo de caso múltiplo (Brasil e Estados Unidos), com 
múltiplas unidades (ex.: controles de transferências de bens sensíveis nas áreas nuclear, 
química, biológica e missilística, bem como controles de fronteiras e de fluxos financeiros 
ilícitos, todos visando o combate à proliferação de ADM e às atividades relacionadas ao 
terrorismo), onde procurar-se-á realizar um estudo de como têm sido implementadas as 
medidas estabelecidas pela Resolução 1540, procurando identificar soluções e dificuldades 
comuns observadas nesses países.  

O leitor certamente perceberá que existe, nesses últimos três capítulos mencionados, 
uma repetição na colocação de caixas de texto contendo os textos originais dos Parágrafos 
Operativos em análise. Tal procedimento foi adotado deforma a evitar a necessidade de se ter 
sempre em mãos a cópia da Resolução 1540, e de facilitar as devidas análises, principalmente 
quando tivemos que fragmentar o mesmo Parágrafo Operativo em diversas partes. Sem a 
repetição mencionada, a leitura também se tornaria mais complexa.  

Adicionalmente, a tese foi estruturada de forma que os capítulos quarto e quinto 
possam ser acessados de forma independente um do outro. Ou seja, os resultados das análises 
dos Relatórios Nacionais em pauta (Brasil e Estados Unidos) podem ser lidos em qualquer 
sequência. No entanto, ambos se constituem em subsídio para uma melhor compreensão da 
análise comparativa realizada no quinto capítulo. 

O referido estudo será baseado na avaliação das informações obtidas de fontes 
primárias relacionadas na bibliografia que, entre outros aspectos, versam sobre questões 
genéricas de não-proliferação e combate ao terrorismo. Há que se destacar que no período de 
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elaboração desta tese as referências bibliográficas (na forma de livros) especificamente sobre 
a Resolução 1540 eram praticamente inexistentes, dado o pouco tempo desde sua 
implementação (Abril de 2004).  

Portanto, procederemos a uma comparação das providências divulgadas por cada um 
dos dois países examinados, quando da implantação da Resolução 1540, e o estado atual desta 
atividade, com o objetivo de evidenciar as dificuldades encontradas, bem como as soluções 
adotadas para estes obstáculos. Destacamos que esta pode ser a informação mais relevante 
para este estudo, uma vez que a transparência referenciada em um dos parágrafos da 
Resolução tem por objetivo tornar o sistema de segurança internacional mais eficiente, 
considerando para isto, a troca de experiências entre os Estados-Membros e as ofertas de 
assistência voluntária pelos países que se julgarem em condições de prestá-las.   

Por último, temos a conclusão da tese, onde tentaremos fazer um balanço final no 
sentido de avaliar os efeitos construtivos que a aplicação da Resolução 1540 já acumulou nos 
países em pauta, justificando sua implementação mandatória. 

Para referência do leitor e melhor entendimento das discussões levadas a cabo no 
capítulo inicial desta tese, optou-se por contar como anexo à mesma o texto da Resolução 
1540, nas versões em português e inglês. 
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CAPÍTULO I 

PARTE 1 

1. Introdução 
A energia nuclear foi apresentada ao mundo pelo Governo norte-americano, em 1945, 

como sendo elemento fundamental na composição de uma devastadora arma de destruição em 
massa, por meio do bombardeio das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. 
Independentemente do número de mortes causadas ao povo japonês, ou da possível redução 
das mesmas que se estimou com o término antecipado do conflito armado, foi a primeira 
impressão deixada junto à população mundial, a qual, até os dias de hoje, repercute em nossas 
mentes sempre que tratamos da aplicação da tecnologia nuclear, seja com finalidades 
pacíficas ou para fins bélicos.  

Pouco se divulga na mídia popular sobre os resultados obtidos no setor de propulsão 
nuclear de porta-aviões e submarinos, empregados para preservar a soberania dos territórios 
nacionais, até porque se correlacionam a mais um instrumento de natureza beligerante. O 
mesmo ocorre em relação à aplicação de fontes radioativas, ou, simplesmente, radionuclídeos, 
no seu emprego na medicina nuclear, como elementos de contraste em exames laboratoriais 
ou quando se tenta preservar a vida através do tratamento dos diversos tipos de câncer 
existentes. Da mesma forma, desprezam-se, até por desconhecimento, suas aplicações 
industriais no campo da prospecção e extração petrolífera, que viabilizam a manutenção dos 
nossos veículos em movimento, ou, na inspeção das estruturas metálicas de nossos edifícios, 
quanto à existência de fraturas mecânicas, garantindo, assim, a segurança do seu usuário. 

Além disso, em conseqüência da ameaça do aquecimento global do planeta, fato 
eminente num futuro não muito distante, somado à realidade das mudanças climáticas 
notadamente responsáveis por tantos fenômenos/catástrofes naturais sem precedentes (ex.: 
furacões, enchentes, secas, descongelamento da calota polar) em diversas regiões do globo, 
encontra-se em pauta na agenda internacional discussões sobre medidas para controlar, por 
exemplo, as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa (greenhouse gases1), como visa 
                                                           
1 No site “http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa” o leitor poderá obter detalhes sobre os gases que 
contribuem para o efeito estufa. Encontram-se nesta relação o ozônio da troposfera, bem como os compostos de 
cloro-flúor-carbono (designados de CFC), tradicionalmente empregados em refrigeração. Os maiores agentes do 
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o Protocolo de Kyoto. Nesse sentido, ainda, ganha relevância no sistema internacional os 
debates sobre soluções para substituição dos combustíveis fósseis, não-renováveis (ex.: 
petróleo, carvão mineral, gás natural), considerados os grandes vilões na poluição ambiental, 
por fontes de energia limpa, com baixa ou nenhuma geração de carbono. Nesse contexto, a 
energia nuclear re-emerge como uma importante opção, por se enquadrar nesses parâmetros 
de limpeza, sob o ponto de vista da emissão de carbono. No entanto, o emprego da energia 
nuclear, a exemplo do que foi adotado pelo Japão e a França, que produzem mais de dois 
terços de sua eletricidade a partir de usinas núcleo-elétricas, ainda é restrito pela grande 
celeuma que se instalou em torno deste tema. 

De certa forma, temos como resultado um paradigma criado em torno da aplicação 
benéfica de uma solução de elevadíssima tecnologia, a qual é suplantada por uma oposição 
natural sustentada pelos raros exemplos de fatos e testemunhos de danos que podem ser 
causados pelo mau uso da fissão nuclear. Neste caso, além do ataque nuclear ao Japão, 
destacam-se acidentes como o de Three Miles Islands, nos Estados Unidos (1979), Chernobyl, 
na Ucrânia (1986) e o de Goiânia, no Brasil (1987). Somando-se a estes exemplos factuais, 
temos a possibilidade do emprego de lixo atômico ou, até mesmo, de fontes radioativas ou 
combustível nuclear para a construção das denominadas “bombas sujas” ou “aparelhos de 
dispersão radiológica” (dirty bombs ou Radiological Dispersal Devices - RDD), por grupos 
terroristas. Neste caso, apesar do dano não se comparar ao de uma arma de destruição em 
massa, as conseqüências são extremamente maléficas à saúde das pessoas sobreviventes ao 
ataque e ao meio ambiente, pois gera uma contaminação radiológica dispersada na região 
limítrofe do alcance da explosão do artefato. 

Nas áreas de pesquisas e aplicações de tecnologias biológica e química, o assunto 
desenvolvimento e construção de armas de destruição em massa (ADM2) passa quase que 
despercebido pelo público em geral, sendo o enfoque da mídia dado com maior ênfase às 
                                                                                                                                                                                     
efeito estufa, no entanto, são os compostos de carbono como o metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO), bem como a água em estado gasoso, encontrada em suspensão na atmosfera. 
2Armas de Destruição em Massa (ADM(ou WMD): Em reunião ocorrida em 12 de agosto de 1948, a 
Comissão para Armamentos Convencionais da ONU definiu Armas de Destruição em Massa (ADM) como 
“Armas explosivas atômicas, armas com materiais radioativos; certas armas químicas e biológicas letais; 
quaisquer armas desenvolvidas no futuro com efeitos destrutivos similares; quaisquer armas desenvolvidas no 
futuro com características comparáveis em efeito destrutivo com aqueles da bomba atômica ou de outras armas 
mencionadas acima.” Disponível no documento UN, S/C3/32/Rev.1; UN Study on Conventional Disarmament, 
New York, 1985, 6-7. Também disponível em: Detter, Ingrid. The Law of War – page 234. Published by 
Cambridge University Press, 2000. 
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questões sobre atividades de grupos terroristas. Os meios de comunicação têm divulgado, 
relativamente, um número reduzido de eventos desastrosos que resultaram de acidentes em 
pesquisas e do emprego da armas químicas ou biológicas em conflitos internacionais, ou 
simplesmente de eventos resultantes de atentados terroristas. 

Ao longo da década de 80, por exemplo, o Iraque fez o uso de armas químicas, 
lançando gases como o sarin, o tabun e o mostarda sobre tropas iranianas, provocando um 
significativo número de baixas nas mesmas e, também, na população das cidades atingidas 
pelos ataques, uma vez que não se tem um razoável controle da área que se deseja atingir, 
com o emprego de tais armas. Temos, ainda, o ataque terrorista com o gás sarin no metrô de 
Tóquio, em março de 1995, que resultou na morte de doze pessoas e intoxicou mais de cinco 
mil. Tal ataque foi realizado por membros da seita religiosa "A Verdade Suprema", a qual, na 
época, tinha mais de dez mil adeptos somente no Japão, além daqueles residentes na Rússia.  

O terror biológico, por sua vez, virou objeto de destaque na mídia global devido às 
ameaças feitas a várias pessoas e instituições nos EUA, por intermédio do envio de 
correspondências contendo, além da mensagem, pó de antraz. Conseqüentemente, até o fim 
outubro de 2001, um mês após o atentado terrorista de 11 de setembro ao World Trade 
Center, observaram-se cinco vítimas fatais, além de aproximadamente cinco dezenas de 
pessoas que foram infectadas por esporos, em conseqüência da disseminação de antraz por via 
postal. Tal ameaça especulou uma pseudofragilidade demonstrada pelos sistemas de 
segurança nacional estadunidense frente à criatividade maléfica de extremistas, sejam eles 
nacionais ou internacionais. 

Mais recentemente temos os atentados terroristas que abalaram o sistema ferroviário 
de Madri no dia 11 de março de 2004, resultando na morte de quase 200 pessoas, e o pior 
ataque terrorista a Londres desde a Segunda Guerra Mundial, quando quatro explosões 
atingiram, em 07 de julho de 2005, o sistema de transporte da cidade, deixando ao menos 37 
mortos e cerca de 700 feridos. 

No que respeita, no entanto, aos debates junto ao público especializado sobre questões 
relativas ao controle de desenvolvimento, aquisição, produção e transferências (importação, 
exportação e transbordo) de tecnologias, equipamentos, materiais e produtos das áreas 
química e biológica que possam contribuir para a proliferação de ADM, os mesmos são 
acompanhados continuamente e com elevado interesse por representantes de órgãos 
competentes de cada país. Haja vista as freqüentes reuniões plenárias de Autoridades 
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Nacionais, seminários e conferências internacionais em torno de regimes de não-proliferação 
específicos conduzidos pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), sob 
os auspícios da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ ou CWC – 
Chemical Weapon Convention) e pela Convenção de Armas Biológicas e Tóxicas, mais 
conhecida como Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas (CPAB ou BWC – 
Biological Weapon Convention), esta última em fase de fortalecimento. 

Eventos similares ocorrem relativamente à área nuclear e aos vetores das ADM. Neste 
sentido, temos os referentes ao Grupo de Supridores Nucleares (NSG) e ao Regime de 
Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR). 

2. Instrumentos Legais Relevantes para a Criação da Resolução 1540 
Dentre as diversas providências tomadas pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU) no combate e prevenção a atividades terroristas, temos a Resolução 1267, de 
15 de outubro de 1999, que estabeleceu o Comitê 1267, também conhecido como "Al-Qaida 
and Taliban Sanctions Committee". Tal Resolução, que já sofreu diversas modificações, visa 
a implementação de sanções contra indivíduos e entidades associadas com a Al-Qaida, Usama 
bin Laden e/ou o Taliban. No entanto, cabe destacar que a responsabilidade primária pela 
implementação dessas sanções é dos próprios Estados-Membros. 

No mesmo ano, o CSNU aprovou a Resolução 1269, de 19 de outubro de 1999, que, 
de forma inequívoca, condena todos os atos, métodos e práticas de terrorismo como sendo 
crime e ato injustificado, independentemente de sua motivação, em todas as formas de 
manifestação, em qualquer lugar e praticado por qualquer um, em particular por aqueles que 
ameaçam a paz e a segurança internacional.  

Seguindo a adoção da UNSCR 1368, que condenou os ataques de 11 de setembro 
ocorridos na Pensilvânia, Nova Iorque e em Washington, o CSNU adotou a UNSCR 1373, de 
28 de setembro de 2001, que, entre outras coisas, incita os Estados a tomarem sérias 
providências para combater o terrorismo, sugerindo como melhor solução a adoção de 
legislação e regulamentos adequados, bem como o estabelecimento de estruturas 
administrativas compatíveis com os instrumentos legais.  

O CSNU estabeleceu essa Resolução após reafirmar os objetivos preconizados nas 
Resoluções 1269 e 1368, e se ateve com bastante propriedade à questão do apoio financeiro 
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que pode ser provido a indivíduos ou grupos ligados a atividades terroristas. Portanto, a 
UNSCR 1373 define como criminoso qualquer respaldo, que contribua para os propósitos 
mencionados. Dentre as diversas medidas propostas, congela os bens, de todas as espécies, de 
atores identificados como relacionados a atividades terroristas. 

Além disso, a Resolução 1373 convoca todos os Estados a trabalhar conjuntamente 
para prevenir e suprimir atos terroristas, e propõe uma crescente cooperação entre eles. 
Estabeleceu, também, a criação do Comitê 1373, conhecido como Comitê de Contra-
Terrorismo (CTC), com o objetivo de monitorar a implementação da resolução em pauta. Este 
Comitê, no entanto, não possui ferramentas de sanção, limitando-se apenas à referida 
monitoração e, ainda, a prover assistência aos Estados que encontram dificuldades na 
implementação das medidas estabelecidas na Resolução.  

Com este objetivo, o CTC procura buscar informações junto aos Estados-membros 
sobre todos os passos percorridos por eles no cumprimento das medidas em pauta, 
identificando aqueles países que possuem dificuldades e procura prover a devida assistência, 
se possível, disponibilizando a mesma de forma bilateral ou multilateral ou por intermédio de 
organizações internacionais. O presidente desse comitê reporta suas atividades ao CSNU a 
cada três meses, informando o progresso e dificuldades encontradas, bem como provê a todos 
os Estados-membros, de forma regular, demonstração de resultados dos trabalhos 
desempenhados pelo CTC. 

Conjuntamente, estas quatro resoluções do Conselho de Segurança são mecanismos 
legais que contribuíram para pavimentar os caminhos seguidos no estabelecimento e 
implementação da Resolução 1540, além da criação do próprio Comitê 1540, como veremos a 
seguir. 

Portanto, o CSNU, além de apreciar regularmente, e em sessão conjunta, os relatórios 
emitidos pelos Comitês aqui referidos (1267, CTC e 1540), os quais se constituem nos seus 
três órgãos subsidiários, solicita enfaticamente que os mesmos trabalhem de forma 
cooperativa.   

3. A Resolução 1540: Combate ao Terrorismo e à Proliferação de ADM 
A aplicação pacífica da energia nuclear, até os dias de hoje, está longe de ser uma 

regra geral dentre o grupo seleto que detém o domínio de sua tecnologia, sendo que o mesmo 
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é composto pelos cinco países nuclearmente armados (NWS – Nuclear Weapons States) -
Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra -, o que não inclui Índia e Paquistão, 
possuidores de artefatos nucleares, mas não reconhecidos como NWS, e Israel, sabidamente 
possuidor, também,  de armas nucleares, mas que não tem o reconhecimento público de seu 
status de potência nuclear. Apesar de pequeno, este grupo apresenta um potencial devastador, 
caso se dedique à produção de ADM no caso de um conflito armado.  

Individualmente, a capacidade destrutiva de alguns dos países que detém a tecnologia 
para produção das referidas armas supera em várias ordens de grandezas o poder de 
destruição observado nas bombas empregadas pelos EUA em 1945 no Japão, o que, no 
mínimo, impressiona pelo avanço obtido nesta direção. Barry Buzan destaca em sua recente 
obra, Regions and Powers – The Structure of International Security, a equalização/dissuasão 
causada pela posse de tais artefatos por diferentes nações, resultando no seu não-emprego haja 
vista as conseqüências catastróficas e globais da sua utilização pelas partes oponentes. 

Considerando a gravidade deste fato, diversos organismos, regimes, acordos e tratados 
internacionais, bilaterais ou multilaterais, foram sendo estabelecidos para viabilizar o controle 
do desenvolvimento de tecnologias e da produção de matéria-prima ou de equipamentos que 
possam contribuir para a construção de artefatos nucleares, ou para reduzir progressivamente 
os estoques de ogivas nucleares já produzidas. Tratados globais como o Tratado de Não-
Proliferação de Armas Nucleares (TNP), ou regionais como o Tratado de Tlatelolco, que 
declara a América Latina e o Caribe como sendo zonas livres de armas nucleares, foram 
pactuados por um número significativo de países. Soma-se aos mesmos, o Tratado de 
Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT), ainda em vias de ser ratificado por todos os 
seus Estados-Membros. 

Nesta mesma linha de atuação, porém em áreas distintas, temos também a 
universalização do controle de tecnologias de mísseis, pelo MTCR, de substâncias químicas, 
pela CPAQ, e o fortalecimento da CPAB. Como conseqüência de alguns destes mecanismos 
internacionais, são realizadas periodicamente no Brasil inspeções visando monitorar o 
cumprimento dos acordos pactuados na área química e nuclear.  

Não obstante tais controles existentes, um reduzido número de países ainda reluta em 
ter monitorado suas atividades na área nuclear, não concordando com os padrões e requisitos 
de salvaguardas internacionais estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA).  Portanto, nesses casos puntuais, a Organização das Nações Unidas (ONU) não 
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dispõe de mecanismos eficazes de verificação quanto à completude e correção das declaradas 
aplicações com finalidades pacíficas que os referidos países empregam como justificativas 
para as suas atividades na área em pauta. A combinação da defesa da soberania de cada 
Estado no que respeita às suas iniciativas na área nuclear, com comportamentos de sujeição ao 
controle resultante do acordo de salvaguardas e aversão à intrusividade decorrente de sua 
implementação tem sido pauta das mais recentes discussões em torno das questões abordadas 
pela Conferência de Revisão do TNP, em 2005, ocorridas em eventos relacionados à AIEA.  

Ademais, reforçado pelos fatos observados no Iraque pelas forças da coalizão, em 
1991, ou seja, detecção do desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins bélicos, à revelia 
do pactuado no acordo com a AIEA, persiste a atual tentativa de universalização da adoção do 
Protocolo Adicional como instrumento complementar ao vigente acordo de salvaguardas da 
referida Agência. 

De forma mais ampla, como já mencionado, o controle de proliferação de ADM tem 
que abordar, também, as questões relativas ao desenvolvimento, implementação e 
transferências de tecnologias relativas a armas químicas, biológicas, além das nucleares, bem 
como de seus vetores, ou seja, os mísseis. Trata-se, portanto, de uma tarefa que requer, por 
parte de cada Estado, iniciativas efetivas no sentido de coibir o emprego ou o apoio ao 
emprego ilícito das referidas tecnologias. Essas iniciativas se consolidam por intermédio do 
estabelecimento de normas, regulamentos e legislações nacionais visando ao cumprimento 
dos regimes e acordos internacionais pactuados pelo país. Tais mecanismos legais garantem 
que providências estipuladas nos chamados binding agreements (acordos vinculantes) sejam 
levadas à aprovação nos Congressos Nacionais ou por autoridades equivalentes, tornando 
compromissos nacionais aqueles assumidos pelas respectivas Chancelarias. 

 Temos, por exemplo, que o Brasil participou da aprovação da Resolução Nº 1.540, do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), em 28 de abril 2004, na sede da ONU, 
em Nova Iorque. Tal Resolução, denominada internacionalmente por Resolução 1540 (2004) 
ou, simplesmente, UNSCR 1540, estabeleceu mecanismos para acompanhamento das 
iniciativas nacionais de combate ao terrorismo e à proliferação de ADM. 

Face à relevância do tema, principalmente à luz dos diversos ataques terroristas que 
têm atingido alvos no mundo inteiro, por motivações políticas ou mesmo religiosas, 
destoando das características tradicionais na escolha de seus objetivos, a implementação da 
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referida Resolução tornou-se um dos tópicos da mais alta relevância nos debates sobre 
atualização dos regimes internacionais que visam à não-proliferação.  

É o caso, por exemplo, do Grupo de Supridores Nucleares (NSG) que, em maio de 
2005, inseriu emendas em suas diretrizes de controle de transferências de itens que possam 
contribuir para o desenvolvimento e/ou construção de armas de destruição em massa, fazendo 
referências literais ao cumprimento de requisitos estabelecidos na referida Resolução. Este 
Grupo compreende a União Européia, como órgão observador, e nada menos do que 45 países 
com capacidade para, de alguma forma, transferir tecnologias, materiais ou equipamentos que 
possam contribuir para o desenvolvimento de programas da área nuclear. Debates similares 
estão ocorrendo dentro do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR), uma vez 
que o mesmo também possui listas de controle de transferências na área de missilística, ou 
seja, os vetores de ADM. 

A Resolução 1540, como já mencionado, é recente e, tendo sido aprovada pelo 
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com a unanimidade dos votantes, 
foi promovida em especial pelos Estados Unidos, evitando que a matéria discutida no 
Conselho fosse levada para submissão ao Plenário da Assembléia Geral.  

Por meio do emprego do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o qual aborda 
questões relativas a medidas que podem ser tomadas pelo CSNU em decorrência de ameaças 
à paz, falhas no seu estabelecimento e manutenção, bem como os atos de agressão, o 
Conselho de Segurança, por intermédio da Resolução 1540, afirma que a proliferação de 
armas nucleares, químicas e biológicas, assim como seus vetores de lançamento, é uma 
ameaça à paz e à segurança do sistema internacional. Conseqüentemente, sob a égide deste 
mencionado Capítulo, falhas no cumprimento das provisões estabelecidas nos Parágrafos 
Operativos 1, 2 e 3 da referida Resolução poderão resultar em medidas previstas no Capítulo 
VII da Carta das Nações, inclusive com o emprego da força contra o Estado que não cumprir 
suas determinações.  

Maiores detalhes sobre este mandato do Conselho de Segurança estão delineados no 
referido Capítulo VII, sob os artigos 39, 41 e 42 que, em suma, atribuem ao CSNU a 
autoridade para determinar quando uma ameaça internacional existe e de decidir quais 
medidas devam ser tomadas, ou seja, que tipo de sanções, e quanto ao emprego de força. 
Ademais, as decisões do CSNU são obrigatórias (binding) a todos Estados-Membros das 
Nações Unidas, como bem define a dita Carta, em seu Capítulo V, artigo 25.  



    
Universidade de Brasília 
 

- 12 - 

Destaca-se que esta é uma das principais diferenças existentes entre a UNSCR 1540 e 
os tratados e convenções internacionais que visam à não-proliferação. Ou seja, conforme os 
referidos acordos multilaterais (ex.: TNP, CPAQ e CPAB), um Estado-Membro pode 
denunciar o tratado/convenção, se retirar e, em seguida, praticar a atividade proibida pelo 
respectivo acordo. No caso de resoluções do CSNU, de certa forma, isto também ocorreria, 
caso o país se retirasse da condição de Estado-Membro das Nações Unidas. Além disso, o 
número de membros de cada acordo multilateral é, normalmente, inferior àquele referente à 
Resolução 1540, uma vez que a mesma abrange as atividades de todos os 192 Estados-
Membros da ONU3. 

O Conselho de Segurança é constituído de quinze membros, sendo que o Brasil já foi 
várias vezes um de seus representantes. O texto aprovado para a Resolução em pauta pelo 
referido Conselho reafirma o pronunciamento adotado na reunião realizada em 31 de janeiro 
de 1992, em nível de Chefes de Estado e de Governo, e incluiu a necessidade de que todos os 
Estados-Membros cumpram suas obrigações no tocante ao controle de armas e 
desarmamento, bem como a prevenir a proliferação de todo e qualquer tipo de arma de 
destruição em massa. Trata-se, portanto, de uma continuação das políticas de controle de 
armas, de não-proliferação e de combate ao terrorismo, delineadas por resoluções anteriores, 
como a UNSCR 1267, 1368 e 1373. 

Em seu escopo, a Resolução 1540 funciona como documento de fiscalização do 
cumprimento de outros acordos vinculantes (binding agreements) quando afirma seu apoio 
aos acordos multilaterais, cujo objetivo é eliminar ou prevenir a proliferação de armas 
nucleares, químicas e biológicas, destacando a importância de que os Estados-Membros os 
implementem integralmente a fim de propiciar a estabilidade internacional. Observa-se, no 
entanto, algumas pequenas, porém notáveis, diferenças entre a Resolução e os acordos 
multilaterais: a UNSCR 1540 vem a fortalecer diversos aspectos de controle estabelecido 
pelos referidos acordos mas, por outro lado, coloca em ênfase o controle de atividades de 
combate ao terrorismo e à atuação de Atores não-Estatais4.  

Como a aplicação da Resolução exige adequados mecanismos legais para o controle 
de transferências, evitando o desvio dos itens negociados para fins ilícitos, o CSNU se 
                                                           
3 Ex.: a CPAQ possui 184 Estados-Membros, enquanto a CPAB possui 162, além de 13 signatários. 
 
4 Atores não-Estatais: A UNSCR 1540 define os mesmos como sendo indivíduos ou entidades que não agem sob 
autoridade legal de nenhum Estado ao conduzirem atividades que se encontram no escopo da presente 
Resolução. 
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preocupou em destacar que a prevenção da proliferação de ADM não deve obstruir a 
cooperação internacional em materiais, equipamentos e tecnologias empregadas para fins 
pacíficos, deixando claro, no entanto, que tais transações jamais poderão ser utilizadas para 
encobrir a proliferação.  

Deste modo, diversos mecanismos legais internacionais instituídos à luz do combate à 
dita proliferação, por intermédio do estabelecimento de diretrizes de controle de 
transferências, serão, acima de tudo, mecanismos verificadores e controladores, pela sua 
própria aplicação, mas, também, controlados pela UNSCR 1540. Dentre os regimes que se 
aplicam a estas finalidades, o Brasil é membro do Grupo de Supridores Nucleares, da 
Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas, da Convenção sobre a Proibição de Armas 
Biológicas e do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis. Outros regimes e iniciativas 
multilaterais de controle se prestam a finalidades correlatas, mas não são firmados pelo Brasil, 
como, por exemplo, o Acordo de Wassenaar (WA - Wassenaar Arrangement), o Grupo da 
Austrália (AG – Australia Group), o Comitê Zanguer (ZC - Zanguer Committee) e a Iniciativa 
de Segurança de Proliferação (PSI – Proliferation Security Initiative). 

O CSNU criou, também, por meio da UNSCR 1540, o denominado Comitê 1540, 
responsável por avaliar os relatórios nacionais emitidos pelos Estados-Membros, em 
atendimento ao compromisso estabelecido pelo documento em pauta, em seu parágrafo 
quarto. Conseqüentemente, em até seis meses após a data da aprovação da Resolução, todos 
os Países-Membros da ONU deveriam encaminhar os referidos relatórios nacionais para 
serem submetidos à exame por um grupo de peritos lotados no Comitê 1540. Estes relatórios, 
que devem ser enviados periodicamente ao Conselho de Segurança refletem as providências 
tomadas no combate à proliferação de ADM, na forma estipulada pela Resolução. 

Neste ponto, cabe ressaltar que o referido Comitê contratou, pelo período inicial de 
dois anos, oito peritos provenientes dos Estados-Membros que ratificaram a Resolução. 
Dentre eles encontra-se um brasileiro, o médico Prof. Dr. Roque Monteleone Neto, ex-
Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Bens Sensíveis da Assessoria de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia, considerado uma das maiores 
autoridades brasileiras em assuntos relacionados a armas biológicas. 

De uma forma bastante resumida, a UNSCR 1540 determina que os 192 Estados-
Membros da ONU “interditem todo ator não-estatal de fabricar, prover-se, preparar, 
possuir, transferir, utilizar armas nucleares, químicas ou biológicas e seus vetores (mísseis 
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ou meios de lançamento e sistemas não-tripulados capazes de lançar armas de destruição em 
massa, projetados para esse fim), em particular com finalidades terroristas, e aqueles que se 
abstenham de tentativas de se lançarem a qualquer dessas atividades”.  

As ameaças postas pelas atividades de terrorismo, dados os recentes eventos 
catastróficos internacionais, como os atentados de 11 de setembro nos EUA, ou ao metrô de 
Tóquio,  contribuíram fortemente para a aprovação da Resolução. No entanto, ênfase é dada 
ao longo do texto da mesma quando se refere aos mencionados atores não-estatais, como 
aqueles identificados na lista das Nações Unidas, que foi estabelecida e mantida pelo Comitê 
estabelecido pela Resolução 1269 (1999), e aqueles aos quais se aplica a Resolução 1373 
(2001). Tais atores devem ser coibidos e impedidos de adquirir, desenvolver, traficar ou 
utilizar armas nucleares, químicas, biológicas e seus meios de lançamento, ou seja, seus 
vetores.  

Nesse sentido, temos também que a descoberta da rede clandestina de transferência de 
bens sensíveis da área nuclear, liderada pelo Dr. Abdul Qadeer Khan5, contribuiu fortemente 
como fator de natureza factual para a proposição da UNSCR 1540. Outro fator, mas de caráter 
político-diplomático, foi a orquestração do Governo Bush na busca de um instrumento 
corroborado pela ONU que, de certa forma, legitimasse a Iniciativa de Segurança de 
Proliferação (PSI)6.   

Portanto, fica clara a preocupação quanto à nova dimensão de proliferação destacada 
pela Resolução 1540, isto é, a grande ameaça posta pelo tráfico (illicit trafficking) das 
referidas armas, ainda mais quando a este enfoque somamos o empenho solicitado pelo texto 
legal na intensificação de coordenação de esforços em níveis nacionais, sub-regionais e 
internacionais com o objetivo de reforçar uma resposta global a esse sério desafio e ameaça a 
segurança internacional. 

Esses requisitos, estabelecidos na UNSCR 1540, se refletem, por exemplo, na emissão 
dos relatórios elaborados pelos Estados-Membros, em atendimento ao Parágrafo 4º da 
Resolução, numa ação clara de transparência das providências nacionais tomadas no combate 
à proliferação, bem como nos seminários regionais realizados com o enfoque de realizar o 
                                                           
5 Corera, Gordon - Breaking the Khan network – BBC News - 22 de dezembro de 2004. Disponível no Link: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4118939.stm 
 
6 Squassoni, Sharon - CRS Report for Congress - Proliferation Security Initiative (PSI) – 14 de setembro de 
2006. Disponível no Link: http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RS21881.pdf 
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balanço de implementações nos países convidados ao evento e, conseqüentemente, na troca de 
experiências internacionais.  

Os referidos relatórios, após passarem por um primeiro exame pelo grupo de peritos 
do Comitê 1540, são devolvidos aos países de origem, com comentários, sobre pontos 
específicos e questões sobre informações consideradas incompletas ou omissas. O Brasil, por 
exemplo, enviou seu primeiro relatório em 28 de outubro de 2004, tendo recebido o retorno 
em pauta em 22 de julho de 20057. A resposta aos comentários foi exigida para ser atendida 
em até dois meses do envio, o que foi cumprido pelo Brasil8. Ademais, o Comitê se coloca à 
disposição para receber, a qualquer tempo, informações adicionais para somarem aos 
conteúdos dos relatórios. 

Como exemplo da presente iniciativa de combate à proliferação de ADM na América 
Latina, já foram realizados dois seminários no biênio 2004-2005, sendo que o último, o 
“Seminario Regional: Avanzando hacia la implementación de la Resolución 1540 (2004) del 
Consejo de Securidad de las Naciones Unidas” ocorreu em Buenos Aires, em 26-28 de 
setembro de 2005, sob o patrocínio dos Governos Argentino e Britânico. Este último, que teve 
em seu território a recente e amarga experiência do poder destrutivo de ações terroristas, nos 
ataques realizados em Londres em 7 de julho de 2004, com um saldo de 56 mortes, é 
reconhecido como um dos líderes da aliança ocidental na campanha mundial para que todos 
os Estados conheçam as obrigações da UNSCR 1540. Estiveram presentes ao seminário mais 
de vinte países, dentre eles, Brasil, Reino Unido, Argentina, Rússia, Chile, Paraguai, Uruguai, 
Venezuela, Cuba, México, Bahamas, Espanha e Nicarágua, além de representantes do Comitê 
1540, da AIEA e do presidente da Comissão de Segurança Hemisférica da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). 

As conclusões a que se chegaram neste último seminário, onde foram apresentados 
pelos países presentes soluções para casos reais vivenciados por cada um deles, são relevantes 
para a compreensão das dificuldades de implementação dos complexos mecanismos de 
controle requeridos pela Resolução 1540. Portanto, ao longo da tese, voltaremos a discutir 
alguns dos detalhes dos resultados deste evento, sendo dada especial relevância à Resolução 
AG/RES. 2107 (2005), adotada pela Assembléia Geral da OEA, que estabelece as Américas 
                                                           
7 Nota verbal S/AC.44/2004/(02)/17, encaminhada pela Missão Permanente do Brasil na ONU, ao presidente do 
Comitê 1540, em 29/out/2004. 
 
8 Nota verbal S/AC.44/2004/(02)/17/Add.1, encaminhada pela Missão Permanente do Brasil na ONU, ao 
presidente do Comitê 1540, em 22/set/2005. 
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como uma região livre de armas biológicas e químicas, não se descuidando das armas 
nucleares e dos vetores. Interessante, ainda, notar que o seu artigo 5 já estabelece a obrigação 
dos seus Estados-Membros em cumprir a Resolução 1540. 

Quanto aos tópicos completos da Resolução, conhecidos como parágrafos operativos, 
os mesmos serão analisados no próximo capítulo (2), uma vez que possuem características 
que afetam ou regulam as ações desenvolvidas pelos países que a implementaram, ou a estão 
implementando, merecendo uma análise crítica de cada um deles.  

Apesar de não ser um documento que possa ser considerado como extenso, visto 
possuir somente um total de 12(doze) parágrafos operacionais, contidos em cerca de cinco 
páginas, sua abrangência é demasiadamente ampla e cria uma relação séria de compromissos 
que, se não cumpridos adequadamente, podem resultar em intervenções do Conselho de 
Segurança nas questões internas dos seus Estados-Membros, como já abordado, sob a égide 
do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. 

Em suma, considerando os aspectos vinculantes da Resolução 1540 em todos os 191 
Estados-Membros da ONU, bem como a mencionada possibilidade de intervenção nos 
mesmos e a finalidade a que se propõe o referido documento, ou seja, o combate ao 
terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, fica bastante clara sua 
relevância para inclusão nos debates em Relações Internacionais, com ênfase às questões 
relativas ao sistema de segurança internacional. 
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PARTE 2 

4. Abordagem Teórica do Objeto de Estudo 
No presente capítulo faremos uma abordagem geral sobre teoria de segurança 

internacional, com ênfase nas questões do terrorismo doméstico e internacional, bem como 
nas atividades de busca e aquisição (procurement activities), ou desenvolvimento da 
construção de armas de destruição em massa de naturezas nuclear, química e biológica, além, 
é claro, dos seus vetores de lançamento.  

Dentre os autores que adotaremos como referência teórica, enfoque maior será dado à 
Barry Buzan, dada sua elevada produção bibliográfica e percepção bastante contemporânea 
sobre o assunto em pauta, contextualizada em mais de vinte e cinco obras publicadas, 
contendo discussões elaboradas, inclusive, após o ataque terrorista de 11 de setembro de 
2001, nos EUA. Este evento é, sem sombra de dúvidas, fato delineador de contra-medidas 
drásticas, a nível doméstico, nos Estados Unidos, visando o combate ao terrorismo, e a nível 
global, como observaremos ao longo da tese. 

Como fundamento teórico para o desenvolvimento da dissertação, daremos destaque à 
análise da questão da segurança internacional, alinhada com a ótica do referido autor. 
Segundo o mesmo, devemos repensar o mundo no Pós-Guerra Fria, com ênfase no aspecto da 
dinâmica atual da segurança, de forma distinta em todas as regiões do mundo. O autor, por 
exemplo, em sua obra “Regions and Powers: The Structure of International Security”9, 
destaca que os padrões de relação dos complexos de segurança regionais estão cada vez mais 
relevantes quanto às suas influências sobre a política internacional em vigor.  

Portanto, em sua análise global, Buzan abrange distintamente regiões como a África, 
Bálcãs, Europa Ocidental e Oriental, Este Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio e as Américas 
do Norte e do Sul. Nesta linha de raciocínio destaca que o mundo está dividido entre regiões e 
potências, sendo os EUA a potência hegemônica, acompanhada das denominadas Grandes 
                                                           
9 Regions and Powers: The Structure of International Security: Trata-se de uma obra de Barry Buzan, Professor 
de Relações Internacionais na London School of Economics, em parceria com Ole Waever, professor de Relações 
Internacionais no Departamento de Ciências Políticas da University of Copenhagen, co-autor no 
desenvolvimento da presente teoria. A obra, editada sob os auspícios do Cambridge Studies in International 
Relations, foi impressa em 2003, o que denota sua contemporaneidade com as atuais discussões sobre não-
proliferação, segurança internacional e terrorismo. 
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Potências (ex.: União Européia, Japão, China), além das demais potências regionais como a 
Índia, Rússia, Brasil, etc. 

O desenvolvimento desta teoria por Buzan teve início em obras anteriores, como 
“Securitization e Desecuritzation”10, de autoria de Ole Wæver, impressa em 1995, e 
“Security: A New Framework for Analysis”11, resultado de uma parceria com os professores 
Ole Wæver e Jaap de Wilde, impressa em 1998. Esta última é empregada como sendo a 
referência para as revisões de leitura da teoria, aplicadas por Buzan e Wæver na mencionada 
obra de 2003.  

O fato é que, sob sua leitura, bastante contemporânea, a natureza do mundo não mais é 
reconhecida como bi-polar, desde a fragmentação da União Soviética. Além do mais, o 
surgimento de movimentos transnacionais, como aqueles baseados em religiões (ex.: 
Islamismo) ou em seitas religiosas não são contidos em células regionais. Essas características 
de não-limitação a um universo definido têm contribuído diretamente para o acréscimo de 
investimento em atividades relacionadas à segurança dos Estados. 

5. A Teoria do Complexo de Segurança Regional 
Como argumentação básica, os autores Buzan e Wæver estabelecem que a Teoria do 

Complexo de Segurança Regional (Regional Security Complex Theory – RSCT) possibilita o 
entendimento da nova estrutura que se formou no pós-Guerra Fria, o que acelerou o processo 
onde, com a fragmentação da União Soviética, o nível de segurança regional se tornou mais 
autônomo e proeminente. “Conseqüentemente, durante o período que já decorreu desde então, 
tanto a superpotência (EUA) como as outras grandes potências (Rússia, China, União 
Européia e Japão) têm tido menos incentivo e demonstrado menos interesse em interferir em 
assuntos de segurança fora de suas próprias regiões. Nesse sentido, a autonomia relativa nos 
assuntos correlatos às relações de segurança se constituem em padrões de relações de 

                                                           
10 Securitization – Traduzido literalmente nesta tese como “Securitização”: “Thus, the exact definition and 
criteria of securitization is constituted by the intersubjective establishment of an existential threat with a saliency 
sufficient to have substantial political effects. […] Securitization is not fulfilled only breaking rules (which can 
take many forms) nor solely by existential threaths (which can lead to nothing) but by cases of existential 
threaths that legitimize the breaking of rules.” Security – A new Framework for Analysis(1998) - Página 25. 
 
11 “Security is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security issue 
– not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is presented as such a threath.” 
Security – A new Framework for Analysis (1998) - Páginas 23-24. 
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segurança radicalmente diferente da estrutura rígida observada na bipolaridade de 
superpotências que definiram a Guerra Fria”12. 

Desta forma, a RSCT permite a avaliação do balanço de poder e relação mútua dentro 
de, e entre tendências de regionalização e globalização, empregando uma abordagem mista 
materialista e construtivista. Dentro do aspecto de definição do contexto de RSCT, a referida 
parcela de abordagem construtivista foi fundamentada na Teoria de Securitização13 proposta, 
como já mencionado, em obras anteriores dos autores Buzan e Wæver, e se focaliza sobre os 
processos políticos por meio dos quais os debates de segurança são constituídos. Desta forma, 
sob esta nova leitura construtivista, destoa-se essencialmente da visão neorealista, uma vez 
que trata a distribuição de poderes e de padrões de harmonia e hostilidade como variáveis 
essencialmente independentes, e que o aspecto da polaridade pode afetar, mas não é, 
necessariamente, elemento determinante do caráter das relações de segurança entre diferentes 
Estados. 

A adoção da Teoria de Complexo Regional de Segurança é estimulada por Buzan, pois 
permite, de forma razoavelmente simples, a construção de um quadro analítico no qual as 
regiões de segurança são classificadas em diferentes conjuntos. Esta forma de apresentação se 
demonstra particularmente adequada ao propósito de nossa tese, pois, como ferramenta de 
avaliação dos dois países escolhidos como objeto da pesquisa (Brasil e Estados Unidos), 
viabiliza um estudo comparativo adicional sob a ótica de segurança regional. Tais países, 
como veremos ao longo do trabalho, serão tomados como representantes em particular, de 
diferentes Complexos Regionais de Segurança (RSC – Regional Security Complex).  

Outro aspecto que devemos ressaltar se refere à capacidade de previsibilidade da 
aplicação da RSCT, mesmo que limitada a casos específicos, mas que poderá viabilizar 
conjecturas sobre os aspectos específicos de segurança regional. Neste sentido, torna-se 
relevante, para cada país em pauta, uma abordagem sobre sua estrutura sob o aspecto da 
segurança internacional, bem como regional. 

A abordagem de Buzan, visando justificar sua linha de raciocínio, apresenta algumas 
comparações com outras Escolas, como o Neorealismo e o Globalismo. No desenvolvimento 
                                                           
12 Regions and Powers: The Structure of International Security (2003) – Introdução. 
 
13 Para efeito de discussão nesta tese, empregaremos as traduções literais em Português mais aproximadas 
daquelas apresentadas na definição dos termos em seu idioma original, visando manter uma maior semelhança 
ao que foi proposto pelos autores referenciados. No entanto, destacamos que na área econômica estes termos já 
são normalmente empregados, mas com sentidos totalmente distintos daqueles adotados na abordagem da RSCT. 
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de sua teoria (RSCT), sua observação mais contundente ao Neorealismo se apóia na 
afirmação desta Escola de que a estrutura da segurança internacional do pós-Guerra Fria 
resultou na mudança da estrutura de poder do nível global, pelo fim da bi-polaridade EUA x 
União Soviética, sem que seja questionado a superioridade do referido nível resultante. 
Portanto, o Neorealismo, em sua busca pela explicação dos resultados das mudanças dos 
sistemas internacionais, se restringe a obter dois níveis básicos, ou seja, polaridade e 
multipolaridade, uma vez que é uma abordagem estado-centrada.  

No que respeita ao Globalismo, destaca-se sua característica oposicionista ao Realismo 
e Neorealismo, sendo fundamentada principalmente em abordagens sob aspectos de ordem 
cultural, política, transnacional e de política econômica internacional. Ao globalista, 
subentende-se uma aceitação do termo “globalização”, que denota o ambiente compartilhado 
pelas entidades transnacionais, corporações, organizações e regimes intergovernamentais, 
onde o Estado é um membro atuante (player) nestas entidades, mas que, não necessariamente, 
e freqüentemente, as controla, sendo, inclusive, penetrado14 por elas.  

Esta globalização, segundo diversos autores15, é responsável por complicar a agenda 
de segurança, enquanto, ao mesmo tempo reduz os elementos de controle que reforçam as 
opções de estratégias de segurança dos Estados, incentivando os Estados a buscarem políticas 
de segurança mais cooperativas, especialmente no nível regional, o que está, nessa linha de 
pensamento, bastante reforçada pelas respostas ao ataque terrorista de 11 de setembro de 
2001, nos Estados Unidos. 

No entanto, para Buzan, o que interessa é avaliar se a globalização, sob aspectos gerais 
ou específicos (ex.: fluxos financeiros, terrorismo, migrações, liberação comercial), se torna 
“securitizada”16 pelos atores no sistema internacional. Desta forma, se a mesma atua como 
ameaça ao Estado ou para os referidos atores, então ela compete com outras securitizações 

                                                           
14 O termo “penetração”, tradução literal de “penetration” na presente abordagem, se refere à interferência 
imposta por um ator sobre a política e administração de outrem. 
 
15 Victor D. Cha (2000); Jean-Marie Guehenno (1998-9); Sholte (2000); Ian Clark (1999); B. Zangl e M. Zürn 
(1999). 
 
16 Tradução literal de “Securitized”, definida como: [...] meaning the issue is presented as an existential threat, 
requiring emergency measures and justifying actions ouside the normal bounds of political procedure.[…] In the 
case of security, textual analysis suggest that something is designated as an international security issue because 
it can be argued that this issue is more important than other issues and should take absolute priority.” Security – 
A new Framework for Analysis (1998) - Páginas 23-24. 
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mais tradicionais existentes, com aquelas causadas por países vizinhos, grandes potências ou 
rivais internos ao sistema.  

Portanto, sob esta abordagem, a globalização poderá, até mesmo, ser uma trajetória 
para a erosão e, eventualmente, eliminação da tradicional agenda de segurança internacional 
e, sob uma perspectiva liberal mais radical, até do Estado. Como exemplo prático para esta 
conseqüência da globalização, temos a transformação econômica e, eventualmente, política de 
países como a Coréia do Sul, Taiwan e Singapura. Buzan destaca, ainda, as grandes potências, 
Rússia e China, como sendo os alvos chaves para uma liberação econômica, a qual poderá, 
pelo processo de penetração pela globalização, resultar na liberação política, bem como na 
redução das percepções de ameaças. No entanto, a RSCT adiciona que, mesmo no caso destes 
dois países, prevalece uma dimensão de securitização centralizada na questão das 
instabilidades potenciais do comércio internacional e do mercado financeiro. 

A abordagem regionalista, por sua vez, defendida por Buzan e Wæver, apesar de 
empregar o termo segurança num aspecto mais amplo do que o tradicional militar, suporta a 
tese de Lake e Morgan17 de que ‘O nível regional claramente se mantém, por si mesmo, como 
ponto focal de conflito e cooperação de Estados, e como o nível de análise para acadêmicos 
que buscam explorar assuntos contemporâneos de segurança’. O referido aspecto mais amplo 
foi fundamentado em duas suposições básicas, com relação ao pós-Guerra Fria, ou seja, de 
que o declínio da rivalidade de superpotências reduz a qualidade do interesse do poder global 
no resto do mundo, e de que a maioria das grandes potências nesta nova fase são consideradas 
mais como potências “leves” (lite powers), o que significa que suas dinâmicas domésticas as 
mantém longe de envolvimentos e engajamentos em ações militares, ou de disputas 
estratégicas em pontos focais do globo. Conseqüentemente, permanecem à mercê de seus 
próprios problemas políticos-militares, sofrendo menores interferências por parte das grandes 
potências.  

A abordagem do aspecto da segurança de nível regional também é considerada, por 
Buzan, significante para a análise de eventos ocorridos durante a Guerra Fria. Ademais, ele 
defende que a dinâmica da segurança regional será normalmente parte significante da 
constelação de segurança no sistema internacional, ou seja, do padrão completo formado pela 
interação dos possíveis quatro níveis de segurança (doméstico, regional, inter-regional e 
global).  
                                                           
17 David Lake e Patrick M. Morgan na obra “Regional Security Complex: A Systems Approach” (1997). 
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Avaliando-se as características do enfoque regionalista, temos que sua perspectiva 
contém elementos tanto do Neorealismo quanto do Globalismo, dando, no entanto, maior 
prioridade a um nível inferior de análise. Considerando as abordagens neorealista e 
regionalista fundamentadas em segurança e territoriedade (territoriality), a RSCT opera como 
complemento à perspectiva neorealista na estrutura de sistemas de segurança, provendo um 
nível adicional para a mesma, ou seja, a regional. Destaca-se, no entanto, que a leitura 
construtivista de segurança coloca a referida teoria fora da abordagem feita por um projeto de 
característica neorealista. 

A segurança se encaixa em um contexto conceitual distinto, no qual a lógica da 
territoriedade opera de forma contínua. Por outro lado, conexões consideradas não-territoriais 
existem na forma de subsistemas e são totalmente compatíveis com a meta-teoria da 
securitização e constelação, desde que transpassem regras que reforçam a territorialização 
(territorialisation) das relações de segurança, ou seja, de que as ameaças se deslocam mais 
facilmente sobre pequenas distâncias do que sobre as grandes.  

Esta afirmação é retomada diversas vezes na RSCT e, no nosso caso específico, serve 
como justificativa para uma das dificuldades no combate às ações de atores não-estatais, 
objeto da Resolução 1540, visto que, normalmente, esses atores já se encontram instalados 
nos países onde cometem práticas proibidas pela dita Resolução. A teoria em pauta, por sua 
vez, foi desenvolvida para acomodar os referidos atores não-estatais, permitindo, inclusive 
que os mesmos sejam dominantes no aspecto de securitização. Trata-se, portanto, de 
ferramenta de relevante utilidade para o desenvolvimento da presente tese. Ademais, apesar 
da RSCT ser dedicada às análises em nível regional, ela também incorpora os outros níveis, 
isto é, global, local e inter-regional, bem como permite avaliação de circunstâncias 
específicas, permitindo concluir qual dos níveis é o preponderante. 

Duas  formas possíveis para suplantar a questão das distâncias se apóiam em aspectos 
da globalização. Uma delas é a minimização da relevância da territoriedade por meio de 
avanços nas áreas econômica e tecnológica. A outra seria a elevação dos níveis de poder 
absoluto em níveis suficientes capazes de viabilizar que um maior número de países possa 
ignorar as limitações infringidas pelas distâncias. 

Por outro lado, diversas medidas de securitização no mundo são conseqüências 
indesejáveis de atividades resultantes da globalização. São os casos, por exemplo, do 
suprimento de armas no mercado negro de vários países da África, Oriente Médio, Ásia 
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Central e Bálcãs, do poder das máfias financeiras na Rússia, Ucrânia e Indonésia, bem como a 
questão universal do terrorismo, particularmente acentuada nos Estados Unidos, Reino Unido 
e Índia.  

A globalização representa, também, em alguns lugares do mundo, ameaça 
significativa, sendo tratada, inclusive, como um sinônimo de imperialismo e unipolaridade 
estadunidense, como se observa na Rússia, China e no mundo Islâmico. No entanto, assim 
como nos Estados Unidos ou na União Européia (UE-Europa), a globalização tem sido objeto 
de securitização por diversos grupos oposicionistas que atuam contra organismos 
internacionais como a Organização Mundial de Comércio (OMC), o Banco Mundial (BM) e o 
Fundo Monetário Internacional (FMI).  

A RSCT, por sua vez, não descarta a relevância das perspectivas neorealista e 
globalista, somadas à regionalista, como ferramentas possuidoras de elementos 
complementares para emprego nas análises relativas a qualquer nível de sistemas segurança 
(global, inter-regional, regional ou doméstico). Dentro do enfoque destas abordagens, cabe a 
questão inicial e fundamental de se as ameaças a serem securitizados se encontram localizadas 
essencialmente nos níveis doméstico, regional ou de sistema. Esta classificação, 
adequadamente respondida, permite a formalização do quadro que reflete a estrutura do 
sistema de segurança a ser analisado. 

A Teoria do Complexo de Segurança Regional possui um forte poder analítico porque, 
por meio de sua abordagem regionalista, consegue avaliar um nível intermediário entre o 
regional e o global. Este nível, identificado como sendo o da unidade, requer que a mesma 
possua características de um ator com elevado nível de independência. As regiões, então, são 
compostas de conjuntos integrados das referidas unidades, estando, por sua vez, inseridas num 
sistema mais amplo, com estrutura própria. Estas regiões possuem um perfil analítico e, até, 
ontológico, mas não têm as qualidades de um ator. 

Distinguir regiões de unidades é uma tarefa normalmente simples. Porém há casos que 
esta distinção apresenta uma relativa dificuldade, como observado no caso da União Européia. 
Esta última, a região mais institucionalizada do mundo, convive com uma forte discussão 
quanto à identificação exata de sua natureza. Na verdade a União Européia está 
desenvolvendo formas únicas de organização política que não está copiando as formas de 
estado num nível mais elevado, nem está anulando as antigas, mas sim, produzindo uma 
mistura da continuidade das soberanias de seus Estados-Membros com novas formas. Por 
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outro lado, distinguir regional de global requer, às vezes, uma certa cautela. Por exemplo, 
identificar os Estados Unidos, no pós Guerra-Fria, como sendo um ator de nível global, não 
enfrentaria nenhuma oposição plausível na atualidade, uma vez que são considerados uma 
superpotência. Da mesma forma, temos claramente evidenciado que as relações de segurança 
observadas na América do Sul ou Central, são tipicamente classificadas como sendo de nível 
regional. O problema surge quando nos debatemos com atores como China ou Rússia, que são 
potências com estruturas significantes dentro de uma abordagem em nível regional. Às vezes, 
conforme a leitura realizada, são tratadas como potências regionais, superpotências regionais 
ou, até mesmo, potências globais. 

 A forma tradicional de definir o nível global, para o setor político e militar, sob a 
ótica neo-realista e realista se fundamenta na identificação das grandes potências e, em suas 
interações no nível global, o que foi facilitado pela existência de duas superpotências durante 
o período da Guerra-Fria.  

Segundo Kaplan e Waltz18, foi durante este período que o emprego do termo 
polaridade (identificado como sendo o número de grandes potências existentes no sistema 
internacional) se tornou a prática para discussões sobre as estruturas políticas-militares no 
nível de sistema. Para Waltz, a questão da bipolaridade se fundamentou não pelo fato do 
mundo estar dividido em dois blocos em destaque, mas por causa das duas superpotências que 
lideraram estes blocos. No entanto, com a extinção da União Soviética, a questão da 
polaridade se tornou difusa aos olhos dos analistas de relações internacionais, sendo 
defendido, inclusive, o fim do seu emprego (do termo polaridade) e a substituição do vigente 
sistema Westfaliano por um sistema mais desterritorializado (deterritorialized), movido pela 
economia. De fato, a dissolução de um dos dois blocos sinalizou o fim da bipolaridade, 
mesmo que, para isto, tenha gerado uma certa confusão do termo polaridade com a 
capacidade individual dos países componentes do bloco extinto. 

Evidente, no entanto, ficou a manutenção da posição dos Estados Unidos como 
superpotência, enquanto surgiu um número significativo de potências regionais como o Brasil, 
Índia, Paquistão, Israel, Indonésia, Irã e Turquia. Por outro lado, um grupo de países passou a 
figurar um nível intermediário entre a potência hegemônica e as regionais mencionadas. 
Tratam-se de global players como a China, Rússia e Japão, além da União Européia, que, por 
                                                           
18 Morton Kaplan A. , na obra “System and Process in International Politics” (1957) e Kenneth N. Waltz, na 
obra “Theory of International Politics” (1979);(130-131) 
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sua vez, além de possuir características reconhecidas de Estado, compõe-se de países como 
Alemanha, França e Reino Unido. 

  Considerando um espectro mundial de aproximadamente 200 países, contendo, num 
extremo, a superpotência e, no outro, as potências regionais, significativas dentro de suas 
RSCTs, mas não necessariamente fora delas, o intervalo entre estas duas classes é preenchido 
pelas grandes potências. Dentro do escopo dessa teoria, a superpotência e as grandes 
potências definem o nível global de polaridade, enquanto as potências regionais definem a 
diferença entre a dinâmica de segurança regional e a global. 

Ainda, na formulação de sua teoria, Buzan propõe um critério de definição que 
estabelece a seguinte vinculação: superpotência(s) e grandes potências encontram-se no nível 
de sistema, enquanto potências regionais, no nível regional. Portanto, consideramos 
interessante para a tese, resumir as definições adotada pelo autor, de forma a uniformizar 
nossa abordagem sob sua ótica. 

• Superpotência: Deve possuir capacitação militar e política de primeira classe, sob os 
critérios de comparação da atualidade, bem como, economia compatível para a 
sustentação de tal capacitação. Deverá ser capaz de exercitar atividade política e 
militar de alcance global, sendo reconhecida como capaz disso pelos outros Estados. 
É, acima de tudo, um ator ativo nos processos de securitização e de-securitização em 
praticamente todas regiões do sistema internacional, seja como ameaça, aliado, 
assegurador ou interventor. A legitimidade como superpotência vai depender 
substancialmente no sucesso em estabelecer a legitimidade dos seus valores como 
universais e dos tipos que fortalecem a manutenção da sociedade internacional. 

• Grandes Potências: Elas não precisam ter grandes capacitações em todos os setores, e 
não precisam ser ativamente presentes nos processos de securitização de todas as áreas 
do setor internacional. Os seus status se respaldam principalmente nas características 
que as distinguem de uma potência regional, ou seja, elas são percebidas pelas outras 
potências com fundamento em cálculos a nível sistêmico referentes à distribuição de 
poder no presente e num futuro próximo.  
Portanto, em outras palavras, subentende-se que outras potências significantes 
encaram, em seus prognósticos estratégicos,  uma grande potência como possuidora de 
potencial econômico, militar e político suficiente e promissor para uma futura 
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ascensão ao status de superpotência. Uma grande potência normalmente se considera 
como sendo mais do que uma potência regional e, também, como uma superpotência 
prospectiva. Ademais, é usualmente capaz de atuar em mais de uma região.  
Os quatro atores que se qualificam para o status de grande potência são aqueles que 
possuem potenciais de superpotência, seja em convergência com os Estados Unidos, 
como é ocaso da União Européia e Japão, seja como desafiadores desse mesmo país, 
como é o caso da China e Rússia. A este último ator soma-se, ainda, o fato de sua 
recente perda de status de superpotência, dada à implosão da União Soviética. Japão, 
China e União Européia, por sua vez, merecem uma abordagem mais detalhada. 
O Japão é um caso particular, usualmente encarado por outros países, principalmente 
por analistas em meados dos anos 90, como sendo uma potencial superpotência, apesar 
de possuidor de capacitação desbalanceada para esta classificação, de não estar 
inclinado a pensar uma candidatura ao referido status e de não possuir comprovada 
habilidade política para desempenhar este papel.  
A China é o maior candidato a uma eventual elevação ao status de superpotência. No 
entanto, seu desafio é ampliado pelo elevado nível de problemas internos relacionados 
ao desenvolvimento social e pelo fato de que uma ascensão a esta categoria poderia 
disparar uma coalizão asiática para contrapor seu poderio.  
A União Européia também possui clara capacidade material para candidatura a 
superpotência, e poderia facilmente obter reconhecimento internacional para este fato. 
No entanto, devido à fraqueza política e ao errático e difícil curso de um 
desenvolvimento político interno, particularmente com relação à política comum, 
externa e de defesa, deverá permanecer por algumas décadas ainda apenas como 
candidato potencial. 
Finalmente, cabe destacar o caso da Índia, que se encontra próxima da classificação 
como grande potência. O seu não enquadramento no estudo em questão se deve ao fato 
de não possuir a devida capacitação, o reconhecimento formal e nem ser considerada 
nos cálculos que a qualificariam para esta posição. 

• Potências Regionais: Elas definem a polaridade do Complexo de Segurança Regional 
(RSC), como é o caso do Sudeste da África (unipolar), do Sul da Ásia (bipolar) e da 
América do Sul, Oriente Médio e Sudeste da Ásia (regiões multipolares). No contexto 
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de suas regiões, possuem capacitações reconhecidas, o que não se repete, 
necessariamente, num espectro em nível global.  
As potências de níveis mais elevados respondem às potências regionais como se suas 
influências e capacidades fossem especialmente relevantes para a securitização de uma 
região em particular. Elas são, portanto, excluídas dos cálculos de alto nível relativos à 
polarização dos sistemas, independentemente ou não de se considerarem merecedoras 
de um nível de tratamento mais elevado, como é o caso típico da Índia.  
Eventualmente, poderão se ver engendradas em conflitos de potências globais, como 
ocorreu, durante a Guerra-Fria, ao Vietnam, Egito e Iraque. Neste contexto, poderão 
até ser tratadas como significativas ao balanço de poder global, como foi, na mesma 
época mencionada, o receio de que a escalada de rivalidades no Oriente Médio 
pudesse levar a um confronto entre as duas superpotências. 
Tendo feito este resumo de interpretações de Barry Buzan e Ole Wæver sobre os 

conceitos gerais a serem empregados ao longo deste trabalho, passaremos, então, para uma 
abordagem detalhada e didática da já mencionada Teoria dos Complexos de Segurança  
Regional (RSCT), que bem se adequou a atual estrutura vigente no pós-Guerra-Fria, isto é, (1 
+ 4 + Regiões), e que contém um modelo de segurança regional que viabiliza a análise de 
regiões e, de certa forma, explicar e antecipar o desenvolvimento de eventos na mesma. 

Pelas suas características, a RSCT dialoga com as linhas gerais de pensamento 
realistas e liberais no que respeita ao sistema internacional, mas possui suas origens no 
construtivismo, uma vez que a formação e operação dos Complexos de Segurança Regionais 
(RSC) se fundamenta em padrões de hostilidades e harmonias vigentes entre as unidades que 
constituem  as regiões e o sistema. Desta forma, os sistemas regionais, além de refletirem a 
distribuição de poderes dos seus atores, dependem, também, de suas ações e interpretações. 

Pela aplicação da RSCT a um sistema internacional como um todo, temos a 
possibilidade de obter interpretações para a ordem mundial, enquanto, por outro lado, é 
também uma metodologia viável para análise de regiões específicas, o que denota a larga 
abrangência desta teoria como ferramenta de trabalho.   A visão obtida pela RSCT para a 
estrutura vigente de segurança internacional, no entanto, contrasta fortemente com aquela 
estabelecida por Huntington19, em sua obra “O Choque das Civilizações e Recomposição da 
                                                           
19 Samuel P. Huntington, (320-24) em sua obra “O Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem 
Mundial” (1997). 
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Ordem Mundial”, uma vez que aquele autor destaca como grandes civilizações como o Islã, o 
Ocidente e a Ásia se chocam e como os conflitos realmente perigosos surgem das linhas de 
fratura destas macro-unidades culturais. Para ele, os conflitos de linha de fratura são aqueles 
comunitários entre Estados ou grupos de civilizações diferentes, podendo evoluir para uma 
situação de guerra quando estes conflitos se tornam demasiadamente violentos. Além disso, 
essas guerras poderão ocorrer em qualquer uma das combinações Estado x Estado, Estado x 
grupos não-governamentais e grupos não-governamentais x grupos não-governamentais. 

A teoria de RSC, por sua vez, enfatiza que as regiões de segurança formam 
subsistemas nos quais as maiorias de interações de segurança são internas, onde os Estados 
temem seus vizinhos e se aliam com outros atores regionais, sendo que as fronteiras entre as 
regiões são freqüentemente geograficamente determinadas por zonas de baixa interação. 
Eventualmente, estas zonas são ocupadas por atores conhecidos como isoladores (insulators), 
que separam duas ou mais regiões com elevada dinâmica de segurança regional, sofrem as 
conseqüências de sua posição geográfica, mas que não possuem força suficiente para unificar 
as mesmas.  

A linha teórica de Huntington destaca as disputas que se concentram no nível do 
sistema internacional, centralizando os Estados Unidos neste cenário. Tal abordagem se 
demonstrou vantajosa em relação à RSCT quando apresentada ao público daquele país, tendo 
ganhado, inclusive, reforço com o evento terrorista de 11 de setembro. No entanto, há um 
entendimento por parte de Buzan de que, para a grande maioria dos países do mundo, o 
estabelecimento relevante da estratégia não é primariamente em nível de sistema, mas sim 
regional.  

O exemplo prático desta questão é a avaliação da guerra da Bósnia, que se apresenta 
como interna a uma RSC e, ao mesmo tempo, entre civilizações, se avaliada sob a ótica de 
Huntington. Este favorecimento de abordagem global sobre a regional é entendido por Buzan 
como uma das causas de desastres políticos ocorridos durante a Guerra-Fria para a região da 
Ásia, Oriente Médio e África. Afinal, ele não considera razoável subestimar primariamente os 
problemas em nível regional. 

A forma atual e revisada da RSCT produz uma ferramenta operacional, testada, 
inclusive, em todas as regiões do mundo20. Trata-se de uma evolução da teoria apresentada no 
                                                           
20 Barry Buzan e Ole Wæver, em sua obra “Regions and Powers: The Structure of the International Security” 
(2003). 
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livro anterior de Buzan, Wæver e De Wilde, “Security: A New Framework for Analysis”21, 
que foi estruturado na busca de soluções para problemas surgidos em como integrar a ampla 
agenda da segurança internacional, focalizada numa leitura regional. 

A segurança, em nível regional, justifica a aplicação da RSCT, pois se trata do nível 
adequado para a grande maioria de análises de segurança. Apesar de termos, em geral, a 
adoção dos níveis nacional e global como classificações tradicionais, eles apresentam certas 
deficiências para avaliação. O nível nacional freqüentemente coloca o próprio Estado como 
centro do contexto da avaliação, sem vinculá-lo ao contexto sistêmico. O nível global, por sua 
sorte, se atém à noção de segurança global, uma subjetividade. Afinal, o mundo não está 
firmemente vinculado por laços de securitização, à exceção dos casos já mencionados 
envolvendo superpotência, potências regionais e grandes potências. No nível global, a 
abordagem generalista pouco refletirá questões específicas de Estados vistos de formas 
individuais. 

Esta, portanto, é a grande diferença para uma abordagem regional, pois neste nível, as 
conexões existentes entre os Estados/unidades é evidenciada de forma que suas questões de 
segurança não podem ser avaliadas de forma isolada. O nível regional se posiciona como um 
patamar entre o nacional e o global, sendo o local onde a maioria dos eventos de segurança 
ocorre. Cada RSC é fundamentado nas aspirações e temores de suas unidades componentes. 
Nesse sentido, então, a segurança dessas unidades, de forma individualizada, e o processo de 
intervenção de uma potência global somente poderão ser interpretadas conjuntamente através 
de uma análise da dinâmica da segurança regional. Os complexos de segurança, em suma, são 
regiões vistas através da lente da segurança. 

A definição original de complexo de segurança foi apresentada no livro de Barry 
Buzan, “People States and Fears”22 como sendo ‘Um grupo de estados cujas preocupações 
primárias de segurança se conectam suficientemente próximas que suas seguranças 
nacionais não podem ser consideradas separadamente uma das outras’. No livro, com a co-
autoria de Buzan, Wæver e De Wilde, “Security: A New Framework for Analysis”23, a 
definição foi reformulada para contemplar os focos estado-cêntricos e político-militares, de 
forma a possibilitar coexistência de diferentes atores  e diversos setores de segurança, ou seja, 
                                                           
21 Buzan, Wæver e De Wilde, na obra “Security: A New Framework for Analysis” (1998). 
 
22 Barry Buzan, em sua obra  “People States and Fears” (1983). 
 
23 Buzan, Wæver e De Wilde, na obra “Security: A New Framework for Analysis” (1998). 
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‘Um conjunto de unidades cujo processos principais de securitização, de-securitização, ou 
ambos, são tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente 
analisados ou resolvidos  separadamente, uma unidade da outra.’ No entanto, a idéia central 
em ambas versões permanece a mesma, ou seja, as partes substanciais desses dois processos 
em um sistema internacional irão se manifestar em focos regionais, que são duráveis e 
distintos daqueles relativos aos processos globais de securitização e de-securitização. 

A aplicação da RSCT, como ferramenta de trabalho, viabiliza a identificação do nível 
adequado de análise nos estudos de segurança, a organização dos estudos empíricos e a 
elaboração de cenários teóricos com base em formas conhecidas ou alternativas de RSCs. 

Além disso, foi desenvolvida com fundamento na iteração entre a estrutura anárquica e 
as conseqüências do balanço de poder, bem como das pressões advindas da proximidade 
geográfica das suas unidades componentes. A questão da adjacência entre unidades também já 
teria sido observada por Stephen M. Walt24 como sendo fonte de securitização de forma mais 
intensa do que aquela gerada entre Estados não-vizinhos. Deste modo, como mencionado, 
numa referência a Barry Buzan, no início deste capítulo, “a adjacência é potente para a 
segurança, porque muitas ameaças se deslocam mais facilmente sobre curtas distancias do 
que em longas”. A interação resultante da proximidade geográfica é acentuada nas áreas 
militar, política, pública e ambiental, não sendo tão obviamente percebida, na área econômica. 

A anarquia, combinada com o efeito da distância territorial, associada à diversidade 
geográfica resulta na formação de focos regionais, onde a interdependência de segurança é 
mais intensa entre os Estados/unidades do mesmo RSC, do que entre os Estados de dentro de 
um complexo com outros fora dele, como observado no Sul da Ásia. Naquele complexo, as 
guerras e conflitos internos pouco são influenciados pelos eventos de outra região, por 
exemplo, do Golfo ou do Sudeste da Ásia. 

A premissa básica da RSCT se fundamenta na afirmação de que a interdependência da 
segurança tende a ser focalmente regionalizada, como conseqüência da capacidade de poder 
de suas unidades. No caso da superpotência, seu potencial é tal que permite a projeção 
internacional de seus interesses levando suas rivalidades a todas as partes do globo.  Por esse 
motivo é entendida como extrapoladora da lógica da territoriedade e de respeito às 
adjacências nas suas questões de relações de segurança. De forma geral, pequenas potências 

                                                           
24 Stephen M. Walt , em sua obra “The Origins of Alliances”(1987). 
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se limitarão a atuar em suas próprias RSCs, enquanto as grandes potências normalmente 
penetram suas regiões adjacentes.  

A superpotência, por sua vez, atuará ilimitadamente sobre o planeta. Portanto, o que 
atua como conector entre a distribuição de poder entre as potências globais e a dinâmica dos 
RSCs é o mecanismo de penetração, ou seja, os alinhamentos de segurança de atores externos, 
grandes ou superpotências, com atores internos aos RSCs. Temos como exemplo a rivalidade 
Índia versus Paquistão, que abre uma janela de oportunidades para ações de penetrações em 
seu RSC. 

Ademais, a lógica do balanço-de-poder, observada num sistema anárquico,  
normalmente leva os Estados a buscarem apoio externo ao seu RSC, criando uma conexão dos 
seus problemas internos de segurança com aqueles globais. Este panorama foi fortemente 
observado ao longo da Guerra-Fria, com o alinhamento entre Índia e União Soviética, em 
contrapartida ao alinhamento do Paquistão com a China. Nesse sentido, busca-se com a teoria 
de RSC reduzir o efeito da influência dos papéis desempenhados pelas grandes potências e 
garantir que os fatores locais à região em pauta sejam considerados com maior relevância na 
análise de segurança. Observa-se, portanto, que o formato estrutural de um RSC se 
fundamenta na questão da anarquia e balanço-de-poder internamente à mesma, porém, 
sofrendo as conseqüências naturais das ações de penetrações por potências externas.  

A teoria de RSC não pode ser empregada indistintamente para qualquer grupo de 
países, uma vez que as suas unidades componentes (grupo de Estados ou de outras entidades) 
devem possuir um grau de interdependência em segurança forte o suficiente para estabelecer 
características próprias que a diferenciam, como região, das outras formadas nas adjacências. 
Ademais, os RSCs são subentendidos como subestruturas do sistema internacional, devido à 
interdependência de segurança entre as unidades que a compõem, e a relativa indiferença 
observada quanto ao aspecto de segurança estabelecido nas unidades vizinhas a RSC. 

O emprego da terminologia de complexos de segurança regional pauta-se pela 
aplicabilidade analítica do seu conceito nos debates internacionais, e não pelo discurso na 
delimitação das regiões, via-de-regra, empregado pelos analistas de relações internacionais. 
Para a obtenção desta característica, os critérios empregados se fundamentam na questão da 
segurança resultante da ação dos atores que o compõem. 

Outro aspecto importante para a visualização dos RSCs é o estabelecimento de suas 
características como sendo exclusivas ou de sobreposição. Neste sentido, o ponto de partida 
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para análise dos diversos RSCs se fundamenta, de acordo com esta teoria, na divisão da 
estrutura global em regiões mutuamente exclusivas, separadas por Estados isoladores, bem 
como na identificação dos atores globais.  

As referidas regiões se distinguem umas das outras pelos graus de relativa 
preocupação com a segurança ou pela simples indiferença com este aspecto. Os RSCs são 
distinguidos das potências globais por ocuparem diferentes níveis de análise, sendo que a 
presente teoria se presta a explicar os diferentes cenários que poderão advir em função de 
complicações, anomalias e dificuldades resultantes da forma como se estabelecem as 
fronteiras de um RSC. 

  Além do termo “penetração”, muito empregado para explicar comportamentos de 
ação externa sobre um complexo de segurança regional, a presente teoria adota um outro 
parâmetro denominado “superimposição” (overlay). A maior dificuldade no emprego de 
superimposição é a definição dos limites entre ela e a penetração, quando praticada 
fortemente por grandes potências.  

Como solução para este entendimento, destaca-se que a diferenciação entre estes dois 
modos de interferência sobre uma determinada região se baseia no fato de que, nos casos de 
superimposição, os interesses de potências externas, ao invés de oriundos de membros 
internos ao RSC, impõem a dinâmica central de segurança da região. Este último caso, de 
forma simplificada, ocorre quando temos uma imposição de comportamento pelo emprego de 
força, invasão ou ocupação por potências externas ao RSC.  

Portanto, de uma forma geral, a superimposição é identificada quando os interesses 
por parte de grandes potências ultrapassam os seus objetivos obtidos em uma simples ação de 
penetração, resultando num controle tão intenso da região que os padrões de relação de 
segurança deixam de existir. Conseqüentemente, temos eventual instalação de tropas das 
forças armadas, com a estruturação de bases militares na região.   

Um terceiro parâmetro, denominado como “não-estruturado” (unstructured) também 
é utilizado na presente teoria para definir complexos de segurança. Como exemplo temos, nos 
casos de superimposição, que a região de segurança é definida por potências externas ao RSC. 
Por outro lado, nos casos de regiões de segurança não-estruturadas, elas são identificadas 
parcialmente pela ausência de uma dinâmica regional, e parcialmente por preencherem o 
espaço resultante no mapa global, quando todas as regiões de segurança já tiverem ocupado 
suas devidas posições.  
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Nesse sentido, as regiões não-estruturadas ocorrem, basicamente, porque as unidades 
não possuem capacitação de projeção de poder além de suas próprias fronteiras ou quando o 
isolamento geográfico inviabiliza ou dificulta a interação com outras unidades, como é o caso 
típico de regiões compostas por ilhas separadas por grandes distâncias marítimas. Tais 
aspectos, individualmente ou de forma conjunta resultam numa interdependência em 
segurança insuficiente para caracterizar um RSC. 

Voltando à questão do balanço de poder e anarquia, temos que o complexo de 
segurança regional se apóia numa estrutura definida por dois aspectos importantes nas 
relações de suas unidades, isto é, as relações de poderes e os padrões de hostilidade e 
harmonia. Desta forma e, recordando ser o RSC uma subestrutura do sistema internacional, do 
qual herda algumas características, poderá, também, ser analisado sob o aspecto de sua 
polarização, podendo assumir classificações de unipolar, bipolar, tripolar ou multipolar. Esta 
é, portanto, uma diferença fundamental para distinguir uma potência regional de outra de 
nível global. Adicionalmente, as relações entre atores, além de tópicos em particular que 
podem disparar relações de conflito e cooperação, contribuem para a formação de um RSC e, 
nesse sentido, os referidos padrões de hostilidade e harmonia são influenciados por diversos 
fatores  como os de caráter históricos, culturais, geográficos e religiosos. 

No que respeita aos padrões de perenidade dos complexos de segurança, temos que os 
mesmos são duráveis, mas não  permanentes. Dadas suas características de subestrutura de um 
sistema mais abrangente, o internacional, os RSCs podem atuar como mediadores nas 
relações entre as grandes potências e outros Estados menores na própria região, da mesma 
forma que o fazem na interação entre os atores e as diversas regiões. Portanto, o RSC se 
constitui, não somente na integração de suas partes, mas, sob o aspecto político e social, 
interfere num nível localizado entre as intenções e os resultados.  

Apesar do RSC, na sua estruturação, depender dos Estados e de suas vulnerabilidades, 
os resultados da interação entre eles seriam diferentes no caso de não estarem situados em 
uma mesma região de controle, visto que os processos de securitização mútuos existentes 
seriam diferentes daqueles que ocorreriam no caso de estarem num ambiente comum de RSC. 
Desta forma, a formatação de um complexo de segurança interfere nos resultados das relações 
vigentes, mas não assume o ônus de ser a fonte geradora das referidas relações.  

Uma das justificativas pela qual optou-se pela adoção da aplicação da Teoria de 
Complexos de Segurança Regional como respaldo teórico na presente tese foi o fato de que a 
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referida teoria, dada sua capacidade descritiva, tem como principal função viabilizar uma 
organização de um quadro de trabalho para estudos comparativos com base em fatos 
empíricos de regiões definidas pelo pesquisador. Permite, desta forma, uma ordenação de 
dados complicados e a elaboração de uma estrutura histórica para a região em pauta. 

Mais relevante, ainda, é sua flexibilidade e potencial em permitir o estabelecimento de 
conexões entre os resultados dos estudos das condições internas com as relações entre as 
partes que compõem o RSC, as relações entre os RSCs vizinhos e a interação da dinâmica 
regional com as potências que atuam globalmente.  

Adicionalmente, opera sob a hipótese de que os padrões de conflitos regionais definem 
a linha de atuação na intervenção regional por parte de atores em nível global, isto é, 
normalmente as interferências por parte de grandes potências externas ao RSC ocorrerão nas 
questões de rivalidades existentes na região. Nesse sentido, alguns padrões de rivalidades 
regionais poderão se alinhar ou serem reforçados por potências globais, mesmo nos casos em 
que os padrões das referidas potências não tenham nenhuma afinidade com aquele onde está 
interferindo ou, ainda, não estar relacionado com a formação do padrão regional da RSC em 
pauta.  

A Teoria do Complexo de Segurança Regional, como ferramenta de trabalho, orienta o 
seu usuário em como definir quatro níveis de análise e, também, a forma de como 
correlacioná-los. 

Temos, resumidamente, que estes níveis são: 
a) Identificação de vulnerabilidades causadas pelas situações domésticas (nacional) 

dos Estados que compõem uma região, o que conduz a um quadro de segurança 
específico para cada membro da mesma. Estas vulnerabilidades podem colocar o 
referido Estado sob situações de ameaças por parte de outros Estados ou mesmo 
regiões, mesmo quando não exista esta intenção. 

b) Definição das relações Estado-Estado que foram fundamentais para definição do 
RSC em questão. 

c) Avaliação do padrão de interação do RSC sob análise com as regiões vizinhas, 
mesmo que este parâmetro não seja considerado muito relevante, visto serem mais 
importantes para a aplicação da teoria as relações internas das próprias regiões. Esta 
relevância, no entanto, poderá ser ampliada quando se observarem mudanças 
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significativas nas interdependências dos padrões de segurança entre os RSCs 
avaliados e, principalmente, quando um deles for possuidor de uma superpotência. 

d) Relação existente entre as estruturas de segurança global e regional, definindo o 
papel da potência global na região. 

Colocados de forma conjunta, segundo a RSCT, os quatro níveis aqui definidos 
constituem a Constelação de Segurança. Destaca-se, ainda, que existe um nível intermediário 
adicional aos mesmos que a teoria define como subcomplexos. Estes, por sua vez, têm as 
mesmas características do RSC onde se encontram inseridos, mas possuem uma forte 
interdependência de segurança que o distinguem daquela que definiu o complexo regional de 
segurança como um todo. Esta estrutura é claramente observada no Oriente Médio, que possui 
subcomplexos como no Levant (Egito, Israel, Jordânia, Líbano e Síria) e no Golfo (Irã, Iraque 
e Conselho de Cooperação do Golfo - CCG).  

O subcomplexo, em si, não é uma característica padrão da estrutura de um RSC. No 
entanto, quanto maior o número de Estados que a compõem, maiores as chances de suas 
existências. Por outro lado, o emprego da classificação de subcomplexos torna-se uma 
ferramenta imprescindível à avaliação de um RSC, pois evita casos de sobreposições de 
regiões, que não devem existir, quando do emprego da presente teoria. Temos como exemplo 
que, se o Levant e o Golfo fossem definidos como diferentes RSCs, o Iraque poderia ser 
entendido como que fazendo parte das duas regiões. Como a identificação dos dois 
subcomplexos, este país estará inserido, então, no Golfo e, ao mesmo tempo, no complexo 
regional do Oriente Médio. 

A RSCT preconiza que o nível regional será sempre operativo e terá uma participação 
relevante no trabalho de análise, não podendo ser deixado fora da discussão. Por vezes, mas 
não necessariamente sempre, será, também, dominante. Por outro lado, os quatro níveis 
definidos como constituintes da Constelação de Segurança têm uma coexistência obrigatória. 

Como um dos seus propósitos descritivos, a referida teoria visa estabelecer um ponto 
de referência para a identificação e avaliação de mudanças nos aspectos em nível regionais, 
uma vez que o complexo de segurança regional possui estrutura durável e dependente de sua 
componente geográfica. Desta forma, as suas estruturas internas e suas fronteiras são 
parâmetros essenciais na monitoração das referidas mudanças ou da possibilidade de suas 
ocorrências.  
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Portanto, a RSCT define que a estrutura essencial de um RSC é a seguinte: 
� A fronteira como sendo o elemento que delimita as diversas regiões; 
� A estrutura anárquica, que requer a existência de pelo menos duas unidades 

autônomas em cada região; 
� A polaridade, característica que reflete a distribuição de poder internamente à 

região; e 
� A construção social, que define os padrões de harmonia e hostilidade entre as 

unidades do RSC.  
Com base nestes quatro parâmetros, podemos proceder, a qualquer momento, a uma 

análise de três possibilidades de evoluções na estrutura de um RSC, ou seja: 
i) A manutenção do status quo, quando não se espera nenhuma mudança significativa 

na estrutura do RSC; 
ii) Transformação interna, como conseqüência de mudanças significativas dentro da 

região limitada pela mencionada fronteira, decorrente, por exemplo, de alterações 
na estrutura anárquica, na polaridade ou nos padrões de relação entre suas unidades, 
sob os aspectos de harmonia e hostilidade; e 

iii) Transformação Externa, que pode ser resultante da expansão ou contração de suas 
fronteiras, seja pela alteração na relação de unidades que o compõe, ou ainda, pela 
transformação da estrutura como, mais possivelmente, a unificação de dois RSCs e, 
mais esporadicamente, o surgimento de duas estruturas a partir de um único, pela 
sua fragmentação. 

A RSCT, seguindo sua metodologia descritiva, procura caracterizar os complexos de 
segurança segundo a sua distribuição de poder interno e à polaridade preponderante nos 
mesmos. Com base nessa caracterização, refere-se, usualmente, a um complexo como sendo 
padrão, centrado, grande potência ou supercomplexo. 

Um RSC padrão possui formato fundamentado no sistema Westphaliano, com 
estrutura anárquica, com uma agenda de segurança predominantemente político-militar e, 
como já mencionado, composto de duas ou mais potências. A polaridade nesse complexo é 
definida primordialmente pelas suas potências regionais, resultando em unipolaridade, bi ou 
multipolaridade. No caso unipolar, temos que o complexo contém somente uma potência 
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regional, como é o caso do RSC Sul-africano, onde a África do Sul é uma grande potência se 
comparada com as unidades vizinhas. Apesar desta característica unipolar o RSC padrão não 
contém potência global, e sim regional, como se aplica nesse exemplo dado. 

Sob o aspecto de relações de hostilidade e harmonia, o RSC em pauta pode ser 
definido por padrões de rivalidade, balanços de poder; alianças, concertação e/ou boas 
relações, passando a ser classificado, conseqüentemente, como formação por conflito, regime 
de segurança ou comunidade de segurança. Num RSC padrão, o principal elemento na 
formação da sua política de segurança é o relacionamento das potências regionais dentro do 
mesmo. Esse elemento norteia o posicionamento das potências minoritárias do complexo e, ao 
mesmo tempo, influi diretamente na forma de interferência na região, via penetração, por 
parte das potências globais. 

Quanto ao RSC centrado, este se apresenta usualmente em três, e até quatro, possíveis 
formas. A duas primeiras delas referem-se a caso especiais em que o complexo é unipolar, 
sendo a potência responsável pela classificação uma grande potência, como é o caso da Rússia 
na Comunidade de Estados Independentes (CEI), ou é uma superpotência, como é o caso dos 
Estados Unidos no RSC América do Norte. Nestes dois casos, o que a RSCT preconiza é que 
as potências globais preponderaram de tal forma sobre o complexo regional em questão que 
as demais potências, inclusive as consideradas grandes, não têm estrutura para mudar o 
aspecto da polaridade. É o que se observa nesse exemplo dado, em relação à Ucrânia, México 
e Canadá. Nessa linha de raciocínio, temos que a reivindicação da Índia ao status de grande 
potência, em parte, não é aceita como fundamento na RSCT porque o Paquistão ainda figura 
como um pólo regional de poder. 

Abordando, ainda, a questão de RSC centrado, segue-se a terceira possibilidade, ou 
seja, quando temos o envolvimento de integração de várias instituições coadunando para a 
formação de um complexo de segurança, ao invés de uma simples potência. O exemplo 
clássico para essa estrutura é a União Européia, que está caracterizada como sendo uma 
comunidade de segurança altamente desenvolvida, enquanto uma grande potência com 
qualidades para o desempenho de papéis em nível de ator global.  

Por outro lado, complexo de segurança centrado em instituições apresenta-se como um 
problema sob a interpretação da RSCT, pois empregando-se a mesma, temos que um RSC é 
definida pela securitização entre atores. No caso do desenvolvimento de uma comunidade de 
segurança, a tendência é de que ocorra a de-securitização, quando os atores passam a se tratar 
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como amigos, o que, no mundo real não existe um significativo número de casos empíricos 
para estudo, comparação e conseqüente generalização.  

Alguns casos existentes, no entanto, denotam um comportamento de não-
esquecimento das questões de segurança existentes entre os membros da comunidade, em 
contrapartida ao comportamento de convívio integrado, como ocorre na União Européia. De 
fato, afirma Buzan, a cooperação e a resultante integração da Europa não foi desenvolvida de 
forma totalmente de-securitizado, uma vez que a própria trajetória histórica da criação da 
comunidade foi securitizado.  

Além desse aspecto, a União Européia se apresenta como resultado da integração de 
uma série de instituições com potencial suficiente para seja questionado se a RSC é resultante 
de um sistema anárquico. Afinal, a centralização observada na região em pauta não foi 
resultado da preponderância de uma única potência, mas sim da soma de um grupo de Estados 
e suas instituições que, de forma coletiva, passou a atuar como se tivesse as qualidades de um 
único ator, sugerindo que todo o RSC, em si, se tornou em uma única grande potência. 

O Cone Sul, da América do Sul, também caminhava para a criação de sua própria 
comunidade de segurança, por vias ligadas a de-securitização no aspecto econômico, pela 
implementação do Mercosul. No entanto, há que se fazer uma reflexão sobre a situação atual, 
considerando os dados recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), uma vez que seus 
números se tornam bastantes significativos, já assumindo a provável adesão da Venezuela ao 
referido bloco comercial (matéria em avaliação pelo Brasil e Paraguai, mas já aprovada pelo 
Uruguai e Argentina).  

A região dos cinco países em pauta engloba uma população de aproximadamente 260 
milhões de habitantes e um Produto Doméstico Bruto (PIB/PPP) superior a US$ 2,78 bilhões 
por ano, colocando o Mercosul como a quinta economia do mundo, onde a liderança é 
assumida pela União Européia25. Adicionalmente, em 2004 foi assinado um acordo com a 
Comunidade Andina (CAN)26, com vistas às negociações futuras visando à integração de toda 
a América do Sul.  
                                                           
25 Os valores do PIB em dólares são derivados de cálculos da Paridade do Poder Aquisitivo (Purchasing Power 
Parity PPP), e se referem ao ano de 2007. 
Dados disponíveis no site: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP) 
 
26 Comunidade Andina (CAN) - Membros: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Membros Associados: Brasil, 
Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Observadores: México e Panamá. Dados disponíveis no site: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Andean_Community 
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Considerando, ainda, o fato de que Colômbia, Chile, Bolívia, Equador e Peru já são 
membros associados ao Mercosul, parece-nos razoável não mais tratarmos a América do Sul 
como a união de dois sub-complexos, como proposto originalmente por Buzan e Waever27. 
Para efeito de nossas discussões, então, adotaremos a estrutura de um único RSC padrão para 
o Subcontinente em pauta, cuja composição, do ponto de vista da segurança, engloba quatro 
potências regionais, ou seja, Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela.  

Portanto, temos que a grande característica da comunidade de segurança não é o 
processo de securitização ator-ator, mas sim a securitização coletiva visando o 
desenvolvimento regional da RSC. 

Concluindo a discussão sobre aspetos de complexo centrado, cabe destacar que ele 
terá uma maior tendência à estabilidade quando o ator localizado como centro do complexo 
pratica uma política hegemônica mais aberta e acessível, de forma que os demais Estados do 
complexo tenham um razoável acesso à política do ator dominante.  

Voltando às classificações de complexos de segurança, temos o terceiro tipo, isto é, o 
RSC de grande potência. Neste caso a polaridade da região é definida por várias potências 
globais inseridas na mesma, como ocorria na Europa, sendo o exemplo atual mais notável, o 
Leste da Ásia, dominado por China e Japão.  

A importância de um RSC deste tipo se dá por motivos bastante relevantes. A 
dinâmica de segurança interna à região fatalmente afeta o balanço em nível global, o que não 
ocorre com os casos dos RSCs padrões. Ademais, pelas suas características, suas influências 
nas relações inter-regionais adjacentes são, também, bastante significativas. Eles são de fato, 
resultado da combinação do nível regional com o global.  

Sob certos aspectos, portanto, poderão até ser analisados como se fossem complexos 
padrões, enquanto, por outros, como o da dinâmica de segurança, devem ser tratados 
necessariamente como sendo de nível global. Afinal, considerando que duas ou mais grandes 
potências compartilham a mesma região, suas relações de hostilidade e harmonia se 
constituem num importante fator para a segurança global, além do fato de que estas mesmas 
potências possuem capacitação para projetar seus poderes sobre as regiões adjacentes. 

                                                                                                                                                                                     
 
27 Barry Buzan e Ole Waever, em sua obra “Regions and Powers: The Structure of the International Security” 
(2003). 
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Quando o nível da dinâmica inter-regional é fruto de hostilidades de grandes 
potências, resultando em interferências nas regiões adjacentes, temos a última classificação de 
RSCs, ou seja, os supercomplexos, resultantes da fusão de dois RSCs, como é o caso do Leste 
Asiático, que contém, atualmente, China e Japão na mesma região. Num supercomplexo, da 
mesma forma que no RSC padrão, uma de suas unidades poderá pedir apoio para uma grande 
potência ou superpotência contra uma outra potência regional. Os resultados, no caso de RSC 
padrão, normalmente se limitam também ao nível regional. No caso de um supercomplexo, 
será semelhante aquele observado no RSC centrado, ou seja, poderá ter efeitos em nível 
global, além do regional.  

Concluindo esta abordagem teórica, levando-se em consideração as classificações 
apresentadas para os Complexos de Segurança Regionais e, ao mesmo tempo orientando para 
os países que serão objeto de análises neste trabalho (Brasil e Estados Unidos),  apresentamos 
a seguinte tabela contendo o resumo da presente discussão: 

Tipo de Complexo de 
Segurança Regional Características principais • Região 

� País de Interesse 

RSC Padrão Polaridade definida pelas 
potências regionais. 

• América do Sul 
� Brasil 

RSC Centrado 
� Superpotência  

Unipolar e centrado numa 
superpotência.   

• América do Norte 
� Estados Unidos  

TABELA COMPARATIVA DOS COMPLEXOS DE SEGURANÇA PADRÃO E CENTRADO  FONTE: Adaptação da Tabela “Summary of types of security complex”, de autoria de Buzan e 
Wæver. Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge Studies in 
International Relations), Cambridge University Press, 2003. Page 62. 

6. Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa 
O terrorismo ganhou destaque na mídia, nos recentes anos, apesar de já ser praticado 

desde a época do império romano, como sendo a arma dos mais fracos, direcionada a um 
inimigo mais poderoso. Vejamos, por exemplo o seguinte trecho extraído do “Historical 
Dictionary of Terrorism”28 : 

“Zealots, também conhecidos como os Sicarii, foram judeus nacionalistas do Século I 
D.C., residentes na província romana da Judéia, e que executaram ataques terroristas contra 
                                                           
28 Sean Andersen e Stephen Sloan, na obra “Historical Dictionary of Terrorism” (1995). 
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oficiais romanos e contra judeus considerados colaboradores dos romanos assim como 
promoveram atos de insurgência contra Roma no período de 66 a 70 D.C.”. 

Várias são as definições para esta prática, como observado numa publicação do U.S. 
Army War College, de 199829: 

• “Terrorismo é uma atividade proposital do ser humano direcionada para a criação de 
um clima geral de medo, destinado a influenciar, de formas desejadas pelo 
protagonista, outros seres humanos e, por intermédio deles, outros eventos.” 

• “Terrorismo é a ameaça pela violência para, pelo uso do medo, ganhar atenção, coibir 
e persuadir.” 

• “Terrorismo político é o emprego ou ameaça do emprego, de violência por um 
indivíduo ou um grupo, seja agindo para ou em oposição a uma autoridade, quando tal 
ação é destinada a criar extrema ansiedade ou medo, induzindo efeitos em um amplo 
grupo, maior do que a vítima imediata, com o propósito de convencer tal grupo em 
atender às demandas políticas dos impetrantes.” 
Em suma, “Terrorismo objetiva, pelo uso da violência ou ameaça do seu emprego, 

coagir governos, autoridades e populações pela indução do medo – Terror é um fenômeno 
natural e o terrorismo é a exploração do mesmo.” 

O emprego histórico do terrorismo se consagrou como a última arma dos impotentes. 
Esta justificativa prevalece até hoje nas declarações dos grupos terroristas, como sendo ação 
tomada contra forças superiores, sejam elas um Estado, uma força militar ou uma ordem 
internacional, contra os quais não teriam possibilidade de sucesso por outros meios. Desta 
forma, há o consenso de que, desde o presente momento até um futuro não definido, as ações 
terroristas permanecerão sendo prática de respostas assimétricas à força superior.  

Outro aspecto que justifica sua perpetuidade se refere ao fato de o terrorismo explorar 
um potencial multiplicador de forças, que viabiliza a confrontação com adversários 
normalmente mais poderosos. Ademais, para o terrorista, o emprego do medo e da violência 
nada mais é do que uma antiga técnica empregada nos combates, ou seja, a guerra 
psicológica. Agravando a situação, graças às inovações tecnológicas dos anos modernos, bem 
como a mudança no ambiente de aplicação das ações terroristas (não estão mais limitados ao 
                                                           
 
29 Stephen Sloan, Artigo “Terrorism and Asymmetry”, inserido na obra de Llooyd J. Matthwes, “Challenging the 
United States Symmetrically and Asymmetrically: Can America be Defeated?” 
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item territoriedade definido por Barry Buzan em seus complexos de segurança), a capacidade 
de promover ataques psicológicos se multiplicou em alcance e abrangência, pois o terrorismo 
passou a estar vinculado à possibilidade de emprego de armas de destruição em massa.  

Somando-se a estas novas características, temos que o terrorismo também se tornou 
um efetivo canal de comunicação pelo qual consegue enviar, quase que instantaneamente, 
suas mensagens à população global, graças ao apoio da mídia e à tecnologia eletrônica. 
Conseqüentemente seus resultados passaram a ser mais efetivos, por não se limitarem à ações 
isoladas do conhecimento do público não envolvido na questão. 

O fim da Guerra-Fria destruiu a coerência do balanço de poder na área nuclear 
existente devido às duas superpotências, resultando no desequilibro criado pelos “rogue 
states” e “would-be” potências regionais. No primeiro caso, rejeitam as regras praticadas e 
impostas pelas potências globais e pelos adeptos às mesmas. No segundo caso,  perduram, 
ainda, questões de reconhecimento de seus status e/ou de suas eventuais necessidades de 
mudança de fronteiras, em conseqüência de motivações revolucionárias ou religiosas.  

Além disso, existe um crescente número de novos atores (players) internacionais que 
estão buscando otimizar os resultados de suas capacidades, uma vez que acabaram diversas 
limitações/empecilhos que lhe eram impostas durante a época da bi-polaridade. Tornando este 
quadro pior, temos que estes atores não-estatais, em geral, não aceitam a centralização do 
Estado na política internacional, como é o caso de organizações intergovernamentais 
universais e regionais, guerrilhas transnacionais, grupos terroristas, organizações 
multinacionais e um crescente número de organizações não-governamentais, que atuam nas 
mais diversas áreas.  

As atividades de busca e aquisição (procurement activities) ou desenvolvimento da 
construção de armas de destruição em massa nuclear, química e biológica, bem como seus 
vetores de lançamento, por atores não-estatais, é o foco da Resolução 1540. Isto se deve ao 
fato de que, como discutido, poderão ser empregados para finalidades terroristas, a revelia dos 
tratados e regimes internacionais.  

Trata-se, portanto, de uma medida poderosa para tentar evitar a busca do embate 
assimétrico, estimulado pela eventual posse de ADM. A mais recente vitória no combate à 
não-proliferação nuclear por atores não-estatais foi a identificação da rede de venda e 
fornecimento de material e tecnologia nuclear dirigida pelo cientista paquistanês, Dr. Abdul 
Qadeer Khan (conhecida internacionalmente com AQ Khan Network), considerado o pai da 
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bomba nuclear do Paquistão, como veremos novamente ao longo deste trabalho. Como 
mencionado anteriormente, este fato contribuiu fortemente para a proposição da Resolução 
1540. 

Interessante, no entanto, se faz notar que textos anteriores aos fatos observados nos 
recentes anos, os quais estão repletos de discussões sobre o terrorismo, fornecem subsídios 
para a análise desse mesmo tema. É o caso, por exemplo, de Ngaire Woods em sua obra 
“Explaining International Relations since 1945”. A abordagem construtivista, segundo esse 
autor,  se fundamenta em regras e normas e emprega as mesmas para explicar como o mundo 
social e político é construído. Essa explicação é feita de uma forma mais prática que o pós-
modernismo e a teoria crítica. Portanto, estes dois parâmetros (regras e normas) se constituem 
na base para a formulação dos interesses dos atores internacionais. Ademais, os 
construtivistas enfatizam que não se pode separar as relações internacionais das políticas 
domésticas. 

Tal abordagem reflete o posicionamento detalhado na Teoria de RSC, como 
previamente analisado e, ao mesmo tempo, se encaixa adequadamente na abordagem sobre as 
implicações da implementação e aplicação da Resolução 1540. Afinal, este instrumento se 
pauta fundamentalmente em medidas de exame de normas e instrumentos legais coadunados 
para o combate à proliferação e ao terrorismo. Seu alcance abrange proliferação vertical e 
horizontal, sendo a primeira relacionada aos resultados de políticas nacionais em pesquisas e 
desenvolvimentos de tecnologias de produção de armas nucleares (por um Estado-
Nuclearmente-Armado), biológicas, químicas e seus vetores, os mísseis e, a segunda, a 
transferência dessas tecnologias para outros Estados (Não-Nuclearmente-Armado, no caso 
nuclear). 

Portanto, as medidas domésticas de cada Estado-Membro serão reportadas 
periodicamente ao Comitê de Peritos da Resolução 1540, para exame, uma vez que têm 
repercussões sobre o panorama do sistema internacional de segurança.  O atentado de 11 de 
setembro contribuiu para acelerar as tomadas de medidas que visam o combate ao terrorismo 
internacional, principalmente por parte do Conselho de Segurança da ONU. Nesse sentido, 
ficou claro que nenhum país está seguro ou distante o suficiente para se sentir invulnerável às 
ameaças terroristas.  

Os Estados Unidos, por sua vez, foram mais adiante, numa postura típica de uma 
superpotência, pois fortaleceram suas medidas de combate ao terrorismo. Para tanto, atuam 
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como líderes na formação de ações globais nesse sentido, como temos, por exemplo, a já 
mencionada PSI (Proliferation Security Initiative), que visa permitir às forças norte-
americanas inspecionar quaisquer embarcações navegando em águas internacionais, e a CSI 
(Container Security Initiative), onde se angaria apoio internacional na implementação de 
inspeção de containeres com busca de ADM ou tecnologias correlatas, quando os mesmos se 
destinam aos Estados Unidos. 
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PARTE 3 

7. Hipóteses Formuladas 
A formulação de hipóteses, conforme temos das teorias relacionadas a métodos de 

pesquisas em ciências políticas, tem por objetivo indicar como o pesquisador entende estarem 
relacionados os fenômenos de interesse de sua pesquisa30. Neste sentido, as hipóteses são 
elucubrações, fundamentadas, que representam explicações propostas para os fenômenos pela 
conseqüente inter-relação de suas variáveis dependentes e independentes. Visando direcionar 
o debate ao longo da tese para o que consideramos os pontos mais relevantes na abordagem 
da implementação universal da Resolução 1540, adotaremos quatro hipóteses básicas 
envolvendo os Estados Unidos e o Brasil.  

O Brasil se encaixaria, pela hipótese a ser desenvolvida, como representante do grupo 
de países que, em geral, estão se limitando a implementar a resolução, a avaliar seu sistema 
legal interno, detectando sobreposição de mandatos dados a diferentes autoridades 
governamentais sobre o mesmo assunto, promovendo correções das deficiências (loop-holes 
ou breaches) no seu sistema de controle e no seu arcabouço legal, bem como a oferecer 
assistência na implementação da Resolução 1540 a países que assim o desejarem.  

Os EUA por outro lado, mantém sua característica de potência hegemônica, cujo 
sistema de combate à proliferação, apesar de ser extremamente eficiente, demonstrou falhas 
sérias, como aquele observado nos casos do antraz e dos atentados terroristas de 11 de 
setembro de 2001. Portanto, como resposta a esta deficiência notória, o Governo 
estadunidense partiu para ações inovadoras no combate ao terrorismo e à proliferação de 
ADM. No entanto, sua estratégia de proteção de cidadãos americanos não se limita àqueles 
residentes somente em seu território. 

Portanto, temos as duas hipóteses iniciais: 
1. “A postura dos Estados Unidos, como um dos países líderes nos regimes de não-

proliferação e por ser esse um dos eixos de suas políticas de segurança interna, 
regional e global desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, 
contribui decisivamente para o combate à proliferação de ADM ”. 

                                                           
30 Janet B. Johnson e Richard A. Joslyn, na obra “Political Science Research Methods”. 
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 2. “O Governo dos Estados Unidos está reduzindo significantemente as ameaças de 
ataques terroristas em território estadunidense, o que se estende aos seus órgãos 
localizados em outros países, sob o auspício do combate destas mesmas ameaças  
em nível global”. 

O Brasil apoiou a aprovação da Resolução 1540 durante a sua votação no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. Tal fato ocorreu de forma coerente com sua posição, inúmeras 
vezes externada, como opositor à construção de armas de destruição em massa e, também, a 
qualquer iniciativa que favoreça a prática de ações terroristas. Esta posição está consolidada, 
não somente em discursos, mas em ações e medidas já desenvolvidas pelo País no combate ao 
tráfico de tecnologias empregadas em proliferação, seja pela adesão a diversos mecanismos e 
regimes internacionais que contribuem para esta finalidade, seja pela implementação e revisão 
contínua de um arcabouço legal brasileiro.  

Conseqüentemente, decorre a necessidade de avaliação do sistema legal brasileiro e, 
quando necessário, a devida revisão, a exemplo do que está acontecendo com a maioria dos 
países signatários da UNSCR 1540. Nesse mesmo sentido, o Brasil precisa manter aberta a 
janela de previsão e aplicação de recursos físicos e financeiros no aprimoramento de sua 
máquina de controle e monitoração de bens aplicáveis em atividades proliferantes. 

O País não se posiciona como estanque às experiências internacionais existentes nesse 
sentido, tendo participado, inclusive, de debates regionais sobre o tema, onde a troca de 
conhecimentos que possam contribuir para uma maior eficiência da aplicação da Resolução 
1540 é estimulada e facilitada pelos Estados-Membros do CSNU.  Ademais, o Brasil se 
ofereceu para prestar assistência a países que necessitem de apoio na solução de problemas 
que façam parte da expertise brasileira. 

Portanto, levando-se em consideração tais dados, obtemos duas hipóteses adicionais: 
3. “O Brasil está implementando adequadamente a UNSCR 1540, seja pelo 

comprometimento de suas autoridades legislativas com a revisão do arcabouço 
legal brasileiro, seja pelo devido provisionamento e aplicação, por suas 
autoridades executivas, dos recursos físicos e financeiros necessários”. 

4. “Com base em sua experiência positiva no que respeita a UNSCR 1540, que 
emprega, inclusive, referência internacional no seu aprimoramento, o Governo 
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brasileiro tem condições de oferecer assistência a países que carecem de apoio 
na implementação nacional da referida Resolução”.     

Temos, portanto, uma fundamentação para as questões geradoras da criação e 
implementação da Resolução 1540, ou seja, a necessidade de implementação de mecanismos 
sólidos, eficientes e eficazes no combate a ações criminosas de grupos internacionais que 
buscam, além de causar o terror aos povos e aos Estados, a majoração do dano provocado por 
tais ações. Este dano, por sua vez, será diretamente proporcional à facilidade que os grupos 
criminosos tiverem em obter ou construir armas químicas, nucleares, biológicas, ou seus 
vetores de lançamentos, com efeitos devastadores que poderão até ser extrapolados para a 
dimensão de armas de destruição em massa. 
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CAPÍTULO II 

PARTE 1 

1. Introdução 
Como previamente informado, neste segundo capítulo faremos uma interpretação 

detalhada da Resolução 1540, após discutirmos seus parágrafos preambulares, visando uma 
subseqüente avaliação dos relatórios nacionais de Brasil e Estados Unidos, os quais foram 
encaminhados em 2004 ao Comitê 1540, em atendimento ao Parágrafo 4 dessa Resolução. O 
leitor observará que, apesar de não ser um documento considerado extenso, uma vez que é 
composto de apenas quatro páginas, o seu conteúdo faz referência a vários instrumentos 
complementares, desdobrando, assim, em múltiplos compromissos governamentais. Portanto, 
pela referida interpretação poderemos ter uma clara noção da real abrangência do escopo 
deste instrumento legal, de caráter vinculante. 

2. Adoção da Resolução 1540 
De acordo com o que foi comentado no capítulo anterior, durante a 4956ª reunião do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, ocorrida em 28 de abril de 2004 na sede da ONU, 
em Nova Iorque, os seus quinze membros31 adotaram unanimemente a Resolução 1540, que 
                                                           
31 Artigo 23 da Carta das Nações 

1. O Conselho de Segurança consistirá de quinze membros das Nações Unidas. A República da China, a 
França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte e os Estados Unidos da América deverão ser membros permanentes do Conselho de Segurança. A 
Assembléia Geral deverá eleger dez outros membros das Nações Unidas para serem membros não-
permanentes do Conselho de Segurança, sendo as contribuições especialmente pagas, na primeira 
instância, para a contribuição de membros das Nações Unidas para a manutenção da paz e segurança 
internacional e para outros propósitos da Organização, e também para a distribuição geográfica 
eqüitativa.  

2. Os membros não-permanentes do Conselho de Segurança deverão ser eleitos por um período de dois 
anos. Na primeira eleição dos membros não-permanentes, após o incremento do número de membros do 
Conselho de Segurança de onze para quinze, dois dos quatros membros adicionais deverão ser 
escolhidos por um período de um ano. Um membro em vias de se aposentar não deverá ser elegível para 
re-eleição imediata.  

3. Cada membro do Conselho de Segurança deverá ter um representante.  
Texto integral da Carta das Nações disponível no link: http://www.un.org/aboutun/charter/ 
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tem como um de seus principais objetivos obrigar que as Partes (Estados) possuam 
instrumentos adequados que proibam e penalizem a produção e o tráfico de armas nucleares, 
químicas ou biológicas, bem como seus componentes e seus vetores, os mísseis. Portanto, 
trata-se de mais uma ferramenta internacional de auxílio ao combate à proliferação de armas 
de destruição em massa, uma vez que requer que todos os 192 membros da ONU punam 
atores não-Estatais que negociem tecnologias ou componentes das referidas armas.  

De forma resumida, a Resolução exige a adoção e implementação efetiva de 
mecanismos legais que visem impedir que terroristas e exploradores do mercado negro 
tenham condições de “manufaturar, adquirir, possuir, desenvolver, transportar ou empregar 
armas nucleares, químicas ou biológicas e seus vetores, os meios de lançamento (exemplo: os 
mísseis)”.  
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PARTE 2 

3. Análise da Resolução 1540 
Apesar de aparentemente desnecessária, consideramos razoável a elaboração de uma 

versão em português (Brasil) da Resolução 1540 (ou, simplesmente, Resolução), visto que, 
até a presente data, se desconhece a existência de uma publicação oficial deste documento no 
referido idioma. Este procedimento visa a facilitar as análises e a evitar duplas interpretações 
do texto original ao longo desta tese. A versão mencionada se encontra identificada como 
Anexo II, e foi elaborada considerando os termos técnicos usualmente empregados em 
documentos da área de não-proliferação, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do 
Ministério das Relações Exteriores, bem como algumas versões não-oficiais disponibilizadas 
na internet.  

Nas discussões internacionais sobre a Resolução empregam-se sempre referências aos 
seus denominados “Parágrafos Operativos”,  totalizados como sendo doze. Portanto, após 
abordarmos a introdução do texto legal, procederemos às análises dos referidos Parágrafos, 
extraídos da versão em português do Anexo II. Com o objetivo sistematizar e tornar mais 
clara a forma com que discutiremos cada parte da Resolução, manteremos o texto a ser 
analisado dentro de uma moldura em forma de caixa, como se segue, divididos em duas 
partes: a) Parágrafos Preambulares (numerados pelo autor para fins de futuras referências); e 
b) Parágrafos Operativos. 

3.1 Análise dos Parágrafos Preambulares da Resolução 1540 

3.1.1 Parágrafo Preambular nº 1 
O Conselho de Segurança, 
Afirmando que a proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas, bem como seus 
meios de lançamento*, constitui ameaça à paz e segurança internacionais, 

Na elaboração do texto da Resolução, desde o seu primeiro parágrafo, o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU) se ateve focado à questão de cercear a proliferação das 
ditas armas de destruição em massa, de natureza nuclear, química e biológica, em função da 
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ameaça que as mesmas representam, principalmente se em posse de grupos terroristas ou de 
atores não-estatais. Como estas armas, para serem empregadas, são dependentes de vetores de 
lançamento, o texto faz referência a uma nota explicativa que os define como “mísseis, 
foguetes e outros sistemas não-tripulados (ex.: Unmanned Aerial Vehicle - UAV)  capazes de 
lançar armas (ogivas) nucleares, químicas ou biológicas, que sejam especialmente projetados 
para tal uso”32.  

No caso particular desta tese, cabe destacar que alguns acordos multilaterais e regimes 
internacionais, que têm como signatários o Brasil e os Estados Unidos, visam o combate à 
proliferação nas quatro áreas mencionadas. É o caso do Tratado de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares (TNP, ou NPT), o Grupo de Supridores Nucleares (NSG), a Convenção 
sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ, ou CWC), a Convenção sobre a Proibição de 
Armas Biológicas e Tóxicas (CPAB, ou BTWC) e, para os vetores de lançamento, o Regime 
de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR). Portanto, cabe destacar que mesmo há vários 
anos antes da aprovação da Resolução, ambos os dois países já haviam dado passos 
significativos em atendimento ao princípio fundamental da mesma, ou seja, ao combate à 
proliferação de ADM. 

3.1.2 Parágrafo Preambular nº 2 
Reafirmando, neste contexto, o Pronunciamento de seu Presidente adotado na reunião do 
Conselho em nível de Chefes de Estado e de Governo em 31 de janeiro de 1992 (S/23500), 
incluindo a necessidade de todos os Estados-Membros cumprirem com suas obrigações com 
relação ao controle de armas e desarmamento, e evitar a proliferação em todos os seus 
aspectos de todas as armas de destruição em massa, 

A referência ao pronunciamento em pauta diz respeito ao texto registrado como 
S/23500, do CSNU. Na ocasião, o seu Presidente no mês de janeiro de 1992, Sir John Major,  
Primeiro Ministro do Reino Unido, destacou a importância do efetivo cumprimento dos 
acordos internacionais de desarmamento e de não-proliferação.  

Tal reunião, que ocorreu num cenário mundial de características peculiares, ou seja, 
poucos anos após o fim da Guerra Fria, logo após a Guerra do Golfo e, durante a fase de 
                                                           
32 No Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis (MTCR), tais tecnologias, especialmente projetadas, 
empregam como treshold um payload mínimo de 500 kg e um alcance superior a 300 km. Maiores detalhes no 
Link: http://www.mtcr.info/english/guidelines.htm 
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concretização do fim do apartheid na África do Sul, consistiu no primeiro encontro do CSNU 
a nível de Chefes de Estado e de Governos, onde se destacaram as mudanças da estrutura 
internacional e a responsabilidade do referido Conselho na manutenção da paz e segurança 
internacional. Compareceram a esta reunião, personalidades como o Presidente dos EUA, 
George Bush, da França, François Mitterrand, da Federação da Rússia, Boris N. Yeltsin e o 
Premier do Conselho de Estado da China, Li Peng. 

Portanto, este parágrafo sinaliza, de forma bastante contundente, que a Resolução se 
encarregará de ser um mecanismo de alerta ao cumprimento integral dos compromissos 
internacionais na área de não-proliferação e desarmamento. 

3.1.3 Parágrafo Preambular nº 3 
Relembrando ainda que o Pronunciamento sublinhou a necessidade por parte de todos os 
Estados-Membros de resolver pacificamente, em concordância com a Carta, qualquer 
problema neste contexto que represente ameaça ou distúrbio à manutenção da estabilidade 
regional e global, 

A Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco, Califórnia/EUA, em 26 de 
junho de 1945, é mencionada pela primeira vez no texto da Resolução, o que volta a ocorrer 
com freqüência ao longo do texto. Neste caso, em particular, o compromisso com a segurança 
coletiva é reafirmado em atendimento ao direito internacional público e às provisões da Carta 
(nome simplificado pelo qual ela é normalmente referenciada nos tratados e arranjos 
internacionais),  bem como à solução pacífica de questões de diferenças internacionais.  

3.1.4 Parágrafo Preambular nº 4 
Afirmando sua decisão de empreender ações apropriadas e efetivas contra qualquer ameaça à 
paz e segurança internacionais ocasionada pela proliferação de armas nucleares, químicas e 
biológicas e seus meios de lançamento, em conformidade com suas responsabilidades 
primárias, como determinado na Carta das Nações Unidas, 

 Novamente é mencionada a Carta das Nações Unidas, desta vez, reafirmando as 
atribuições e responsabilidades do Conselho de Segurança. No caso particular do Artigo 24 da 
Carta, os Estados-Membros das Nações Unidas conferem ao CSNU a responsabilidade pela 
manutenção da paz e segurança internacionais, o qual tem suas atribuições estabelecidas nos 
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capítulos VI, VII, e XII do referido documento. Interessante se faz notar que em nenhum 
momento são mencionados no texto da referida Carta os termos “proliferação”, “armas”, 
“nucleares”, “químicas”, “biológicas” ou “meios de lançamento”. 

3.1.5 Parágrafo Preambular nº 5 
Afirmando seu apoio aos tratados multilaterais, cujo objetivo é eliminar ou evitar a 
proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas, e a importância de que todos os 
Estados partícipes desses tratados implementem-nos integralmente de modo a promover a 
estabilidade internacional, 

O CSNU reitera a importância da efetiva implementação das medidas preconizadas 
nos tratados multilaterais que visam à não-proliferação de ADM, como requisito 
imprescindível na manutenção da paz e segurança internacionais. Portanto, o presente 
parágrafo se trata de mais uma sinalização de que o exame desta implementação será objeto 
da Resolução em pauta. Como já discutido, as medidas mencionadas referem-se 
principalmente ao TNP, Tratado de Tlatelolco, Tratado de Rarotonga (estes três tratados já em 
vigor) e ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty – CTBT), ainda não implementado por falta de ratificação por um quorum 
mínimo de países, o que inclui os Estados Unidos.  

3.1.6 Parágrafo Preambular nº 6 
Saudando esforços nesse contexto pelos arranjos multilaterais, que contribuem para a não-
proliferação, 

Destaque também é dado à implementação dos diversos arranjos multilaterais 
existentes, como os regimes internacionais que visam à não-proliferação. Estes arranjos, em 
particular, estabelecem regras e listas de controle específicas para transferências de 
tecnologias sensíveis, relacionadas a áreas que podem contribuir significativamente para a 
construção de armas de destruição em massa. Uma das características mais interessantes dos 
arranjos é o fato de que os mesmos se pautam no acompanhamento das evoluções observadas 
nas mencionadas tecnologias, por meio de reuniões técnicas em que são reavaliadas suas 
regras  e listas, quando for o caso. Ademais, o panorama internacional também influi nas 
revisões das ditas regras, como se observou após a atuação das forças de coalizão no Iraque, 
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em 1991.  Temos como exemplo de arranjos multilaterais já em vigor o NSG, o MTCR, o 
Arranjo de Wassenaar e o Grupo da Austrália.  

3.1.7 Parágrafo Preambular nº 7 
Afirmando que a prevenção da proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas não 
deve obstruir a cooperação internacional em materiais, equipamento e tecnologia para fins 
pacíficos, embora objetivos de uso pacífico não devam ser utilizados para encobrir a 
proliferação, 

 A Resolução, por meio do parágrafo em pauta, é clara quando estimula a cooperação 
entre os Estados e lembra o emprego dos benefícios da mesma para finalidades pacíficas. No 
entanto, mesmo aparentando não ser o objetivo do presente texto, ela aborda um dos 
princípios fundamentais dos regimes de controle de transferências de bens que possam, 
eventualmente, contribuir para a proliferação de ADM. Ou seja, eles viabilizam a cooperação 
internacional, garantindo a comercialização segura dos referidos itens, a troca de experiências 
e o desenvolvimento tecnológico das Partes. Portanto, trata-se de um mecanismo que estimula 
os países a aderirem voluntariamente às regras dos ditos regimes.  

Por outro lado,  a  Resolução   alerta   também quanto à   questão   do   possível uso   
indevido   da referida cooperação  com o objetivo de  encobrir  transferências  que  possam  
contribuir  para  a  proliferação  de  ADM. 

3.1.8 Parágrafo Preambular nº 8 
Seriamente preocupado devido à ameaça de terrorismo e o risco de que atores não-Estatais*, 
como aqueles identificados na lista das Nações Unidas, estabelecida e mantida pelo Comitê 
estabelecido pela Resolução 1267 do Conselho de Segurança, e aqueles aos quais se aplica a 
Resolução 1373, possam adquirir, desenvolver, traficar ou empregar armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento, 

Neste parágrafo o CSNU define o termo “Ator não-Estatal”33, se refere à aplicação de 
dois instrumentos adicionais e relevantes no combate ao terrorismo: a Resolução 1267 (1999) 
e a Resolução 1373 (2001). Para termos um quadro mais abrangente sobre este assunto 
                                                           
33 Definição dada pelo CSNU para “Ator não-Estatal”: Indivíduo ou entidade que não age sob a autoridade legal 
de qualquer Estado, na condução de atividades compreendidas no escopo desta resolução.  
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destacamos que, desde 2004, o referido Conselho tem realizado periodicamente reuniões de 
avaliação (briefings) das atividades dos três Comitês criados em função das duas Resoluções 
em pauta e da própria 1540, como aconteceu em 21 de Fevereiro de 2006, quando o Conselho 
de Segurança ouviu um balanço das atividades dos referidos Comitês, os quais enfatizaram a 
sua cooperação com a Interpol, visando facilitar os trabalhos de monitoramento dos terroristas 
que constam em sua lista de indivíduos procurados. 

Numa segunda reunião34, ocorrida em 28 de setembro de 2006, os três presidentes dos 
Comitês voltaram a estimular um maior envolvimento por parte dos Estados-Membros 
visando o cumprimento dos ditames das resoluções em pauta e ressaltaram a importância da 
recente iniciativa adotada pela Assembléia Geral naquele mês, a “Global Counter-Terrorism 
Strategy”, que visa aperfeiçoar a cooperação e coordenação por intermédio do sistema das 
Nações Unidas. 

Portanto, nesses tipos de reuniões, os seus referidos presidentes, em sessão aberta, 
normalmente reportam ao CSNU o andamento dos seguintes Comitês Anti-Terrorismo: 

� Comitê 1267 (1267 Committee) - Presidente Jan Grauls (Bélgica): Estabelecido em 
1999, em atendimento ao parágrafo 6 da Resolução 1267, visando à implementação de 
sanções impostas pelo CSNU sobre indivíduos e entidades pertencentes ou 
relacionados ao Talibã, ao terrorista Usama Bin Laden e à organização Al-Qaida.  
Interessante notar que esta Resolução também estabelece a atividade de criação e 
manutenção de uma lista atualizada de atores não-Estatais de interesse para a 
Resolução. Esta lista, conhecida como Lista Consolidada35, permanece disponibilizada 
no sítio (web site) do Comitê, para consultas pela Internet. Avaliando-se a versão 
publicada em 04 de agosto de 2006, temos mais de quarenta páginas contendo, em sua 
maioria, dados pessoais de indivíduos, além de entidades, as quais são normalmente 
relacionadas à área financeira.  
De uma forma geral, nas Resoluções 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) e 1455 
(2003) o CSNU obriga todos os países a congelar os bens financeiros, prevenir a 
entrada ou trânsito em seus territórios, bem como o suprimento direto ou indireto, 

                                                           
34 United Nation Security Council 5538th Meeting (AM)* - “Hearing Briefings from Committees Countering 
Terrorism: Security Council considers progress made, ways to increase effectiveness.” 
Cópia da ata disponível no Link: http://www.un.org/News/Press/docs//2006/sc8840.doc.htm 
35 Cópia disponível no Link: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/pdflist.pdf 
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venda ou transferência de armas e equipamentos militares no que respeita a indivíduos 
e entidades incluídos na Lista Consolidada. Portanto, o presente Parágrafo Preambular 
destaca o emprego da referida Lista como subsídio na identificação de prováveis 
terroristas ou entidades que dão suporte a estes indivíduos. De acordo com os dados 
divulgados na versão da Lista emitida na data supramencionada, temos que os mesmos 
foram agrupados em cinco seções distintas com as seguintes informações: 
a) Lista de indivíduos pertencentes ou associados ao Talibã (142 indivíduos); 
b) Lista de entidades pertencentes ou associadas ao Talibã (1 entidade);  
c) Lista de indivíduos pertencentes ou associados à organização da Al-Qaida (218 

indivíduos); 
d) Lista de entidades pertencentes ou associadas à organização da Al-Qaida (123 

entidades); e 
e) Lista de indivíduos e entidades que foram removidos da Lista em função de 

decisão do Comitê 1267 (8 indivíduos e 11 entidades). 
Portanto, um total registrado que remonta 484 indivíduos e entidades. 

 
� Comitê Anti-Terrorismo (Counter-Terrorism Committee – CTC) – Presidente 

Neven Jurica, (Croácia): O CSNU adotou, de forma unânime, logo após os ataques 
terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001 nos EUA, a Resolução 1373, que, 
entre suas provisões, obriga todos os Estados a criminalizar assistências para 
atividades terroristas, nega suporte financeiro e salvo-conduto para terroristas e 
estabelece o compartilhamento de informações sobre grupos que estejam planejando 
ataques terroristas. Neste sentido, foi estabelecido um Comitê composto por 
representantes de 15 países, com o objetivo de implementar a Resolução e, acima de 
tudo, aperfeiçoar a abilidade dos Estados em combater o terrorismo sem, no entanto, 
manter lista de organizações terroristas ou de indivíduos, nem mesmo estabelecer 
sanções para os mesmos.  

� Comitê 1540 (1540 Committee) – Presidente Jorge Urbina (Costa Rica): Como já 
avaliado, refere-se a atividades relacionadas à não-proliferação de armas de destruição 
em massa e ao controle do acesso a tecnologias correlatas por atores não-Estatais. De 
forma diferenciada da CTC, deixa em aberto a aplicação de sanções, como 
instrumento de coação a atividades criminosas preconizadas em seu contexto. 
Ademais, prevê, pelos Estados-Partes,  a apresentação periódica de relatórios 
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nacionais ao presente Comitê, informando as medidas nacionais tomadas no que 
respeita à implementação da Resolução 1540. 

3.1.9 Parágrafo Preambular nº 9 
Seriamente preocupado devido à ameaça de tráfico ilícito de armas nucleares, químicas e 
biológicas e seus meios de lançamento, e materiais correlatos*, que acrescenta uma nova 
dimensão ao tema da proliferação de tais armas e ainda representa ameaça à paz e segurança 
internacionais, 

Existem contestações por parte de especialistas da área jurídica, quanto ao emprego do 
termo “tráfico ilícito”, em português. Segundo opinam, se é tráfico, conseqüentemente, é 
ilícito. Portanto, trata-se de uma redundância o emprego de ambos conjuntamente. Por outro 
lado, um dos objetivos do uso do termo “illicit” em inglês é derivado da intenção de se 
diferenciar o termo de um outro significado possível, ou seja, “tráfego”. Manteremos, no 
entanto, a versão “tráfico ilícito” ao longo do presente trabalho para ficar mais aproximado 
ao texto original em inglês.  

Quanto à preocupação consolidada neste Parágrafo Preambular da Resolução 1540, ela 
se justifica pelo crescente interesse oficialmente constatado na comercialização clandestina de 
itens relacionados à produção de ADM e seus vetores, visando altos lucros ou, simplesmente, 
lucro fácil. Exemplos típicos foram observados logo após a fragmentação da União Soviética, 
quando se detectaram diversas iniciativas neste sentido. Mais recentemente, também, com o 
desbaratamento da poderosa rede do “pai da bomba nuclear” do Paquistão, o cientista Abdul 
Qader Khan (The A. Q. Khan Network), especializada no tráfico ilícito de tecnologias e 
componentes empregáveis em programas nucleares escusos36. 

No presente parágrafo é feita referência a uma segunda nota explicativa que define os 
materiais correlatos como “materiais, equipamentos e tecnologias cobertas por tratados e 
arranjos multilaterais relevantes, ou incluídos em listas de controles nacionais, que possam ser 
empregados para o projeto, desenvolvimento, produção ou uso de armas nucleares, químicas, 
biológicas ou seus vetores de lançamento”. Nos casos de regimes como o NSG, Comitê 
Zangger, MTCR, CPAQ e Grupo da Austrália foram estabelecidas listas de controle de 
                                                           
36 “A.Q. Khan Nuclear Chronology”, por Michael Laufer, no Carnegie Endowment for International Peace; 
Issue Brief Non-Proliferation Vol. VIII. Nº 8, September 7, 2005. 
Cópia disponível no Link: http://www.carnegieendowment.org/static/npp/Khan_Chronology.pdf  
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transferências que, a critério de cada país, são adaptadas e implementadas em seus controles 
nacionais. 

3.1.10 Parágrafo Preambular nº 10 
Reconhecendo a necessidade de intensificar a coordenação de esforços em níveis nacional, 
sub-regional, regional e internacional de modo a reforçar resposta global a esse sério desafio e 
ameaça à segurança internacional, 

O CSNU procura, por meio deste posicionamento, destacar a necessidade de 
multiplicar iniciativas, nos mais diversos aspectos, visando uma ação coordenada e fortalecida 
pelo trabalho conjunto dos diversos organismos existentes, em todos os níveis. Temos como 
exemplo a realização de seminários regionais, visando a troca de impressões e experiências 
acumuladas na fase de implementação da Resolução, como ocorreu em setembro de 2005, em 
Buenos Aires, Argentina37. Na ocasião, países da América Latina e Caribe aproveitaram a 
oportunidade para discutir as dificuldades encontradas na elaboração dos relatórios nacionais,  
bem como para avaliar a possibilidade de prestação e recebimento de assistência no 
cumprimento dos compromissos e metas estabelecidos pela Resolução. Esta e outras 
iniciativas realizadas com objetivos ligados a questões abordadas pela Resolução 1540 são 
detalhadas na análise do Parágrafo Operativo número 9. 

3.1.11 Parágrafo Preambular nº 11 
Reconhecendo que a maioria dos Estados assumiu obrigações legais vinculantes sob tratados 
de que são partes, ou assumiram outros compromissos visando evitar a proliferação de armas 
nucleares, químicas e biológicas, e tomaram medidas efetivas para contabilizar, salvaguardar 
e proteger fisicamente materiais sensíveis, como aquelas requeridas pela Convenção sobre a 
Proteção Física de Materiais Nucleares e os recomendados pelo Código de Conduta sobre 
Segurança de Fontes Radioativas da AIEA, 

O presente parágrafo destaca a natureza vinculante dos tratados e, ainda, os 
compromissos decorrentes dos regimes internacionais de que os Estados se tornam partes, o 
que requer medidas administrativas, a nível doméstico (nacional), para cumprimento dos 
compromissos assumidos. Nesse sentido, a aprovação e observância de instrumentos legais 
                                                           
37 Tal seminário, realizado numa parceria da Argentina com o Reino Unido, de 26-28 de setembro 2005, teve 
como título “Regional Seminar: Advancing in the Implementation of Security Council Resolution 1540 (2004)”. 



    
Universidade de Brasília 
 

- 59 - 

pelos órgãos legislativos dos países (ex.: Congresso Nacional), tornando os tratados e 
convenções em obrigações vinculantes, é indiretamente destacada na Resolução de forma a 
enfatizar a obrigatoriedade de implementação efetiva das medidas decorrentes da ratificação 
destes instrumentos multilaterais. Portanto, o combate à proliferação de armas de destruição 
em massa passa a ser uma responsabilidade dos cidadãos, como um todo. 

No caso particular do Brasil, em decorrência destes tipos de obrigações vinculantes, 
foram criadas diversas resoluções pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para 
atender aspectos de segurança, proteção física, contabilidade e salvaguardas de material 
nuclear, incluindo fontes radioativas, como preconizam as normas da AIEA, seja da 
Convenção de Proteção Física, seja do Código de Conduta sobre Segurança de Fontes 
Radioativas. 

3.1.12 Parágrafo Preambular nº 12 
Reconhecendo, ainda, a necessidade urgente de que todos os Estados tomem medidas 
adicionais efetivas para evitar a proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas e seus 
meios de lançamento, 

As medidas existentes, no entanto, não são consideradas suficientes o bastante para 
combater o quadro atual de proliferação de ADM. Portanto, são estimuladas novas iniciativas 
nesta direção. Como já discutido, algumas medidas de não-proliferação apresentam resultados 
mais efetivos do que outras. É o caso de medidas de combate à proliferação de armas 
químicas, cuja maior abrangência internacional ocorre sob os auspícios da Convenção sobre a 
Proibição de Armas Químicas (CPAQ), sendo reforçada, ainda, por arranjos multilaterais 
como o Grupo da Austrália (AG). Por outro lado, este mesmo arranjo abrange o controle de 
proliferação armas biológicas, o qual fortalece as medidas acordadas pelos Estados-Membros 
da Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas (CPAB), que se encontra em vigor 
desde 1975. 

3.1.13 Parágrafo Preambular nº 13 
Encorajando todos os Estados-Membros a implementar integralmente os tratados e acordos 
de desarmamento de que são partes, 
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Considerando que os cinco membros permanentes do CSNU são países nuclearmente 
armados, temos neste parágrafo preambular uma recomendação interessante pois, apesar de 
encontrarmos medidas de não-proliferação nas formas mais diversas entre todos os Estados-
Membros, o mesmo não ocorre, por exemplo, para o tema desarmamento, principalmente 
entre as grandes potências. Um dos pontos mais questionados em debates internacionais sobre 
a aplicação do TNP se relaciona diretamente à não-observância efetiva do seu Artigo VI pelas 
grandes potências. Trata-se do compromisso duplo de combate à não-proliferação nuclear e à 
busca por este tipo de desarmamento. 

Nesse sentido, alguns passos históricos relevantes foram dados durante a Sexta 
Conferência de Exame do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, realizada em 2000, na sede 
da ONU. O presidente do evento, Embaixador Abdallah Baali da Argélia, conseguiu aprovar a 
adoção de um documento final contendo os pontos e objetivos consensuais dos representantes 
de 187 Estados-Partes do TNP no que se refere ao Artigo VI, ou seja, implementação de 
medidas de desarmamento nuclear e não-proliferação.  

Tal debate foi encarado como extremamente positivo, nesta primeira conferência 
realizada após aquela que estendeu indefinidamente a validade do referido Tratado, em 1995, 
pelos representantes presentes e, em particular, pelos países Não-Nuclearmente Armados 
(NNWS) da Coalizão da Nova Agenda (Brasil, Egito, Irlanda, México, Nova Zelândia, África 
do Sul e Suécia). Este grupo de sete países atuou ao longo da Conferência como defensor 
acirrado de medidas efetivas na direção do desarmamento, em atendimento ao mencionado 
Artigo VI do TNP. 

Há que se notar que algumas medidas de desarmamento foram cobradas diretamente a 
potências como China, Estados Unidos e Federação da Rússia, principalmente no que respeita 
ao desmantelamento de mísseis nucleares e de cabeças-de-combate nucleares, procurando 
garantir que o material físsil (Plutônio e Urânio Altamente Enriquecido – HEU) seja destinado 
para alimentar plantas de geração de energia e não para a reciclagem e fabricação de novos 
artefatos nucleares.  

Adicionalmente, a Conferência urgiu aos Estados-Partes a efetiva entrada em vigência 
do CTBT, visando a coibir iniciativas de testes de novas armas. Pelo menos, o que se tem 
observado pelos signatários do TNP e CTBT é uma moratória na questão de realização de 
testes nucleares. Apesar de todo o esforço internacional, no entanto, a questão do efetivo 
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desarmamento continua sendo uma utopia, assim como a entrada em vigor do banimento dos 
referidos testes.  

Consubstanciando um quadro não muito promissor, uma das deficiências mais 
notórias do TNP se consolidou, na prática, em 03 de outubro de 2006, quando a República 
Popular Democrática da Coréia (RPDC), que se retirou do Tratado em 2002, anunciou 
oficialmente suas intenções futuras de conduzir teste nuclear, alegando a necessidade de um 
instrumento para garantia de sua soberania nacional, em resposta à identificada “crescente 
hostilidade dos EUA em relação ao seu governo comunista”38.  

Dando seqüência a esta iniciativa, que foi alvo de severas críticas internacionais, 
inclusive do Brasil, Pyongyang anunciou ter realizado o almejado teste em 9 de outubro de 
2006. Tratou-se de um teste de explosão nuclear subterrânea, de proporções duvidosas, mas 
que teve confirmada sua detecção pelo IMS (International Monitoring System), sistema de 
nível global, composto por um conjunto interligado de sensores sísmicos, de radionuclídeos, 
de infra-som e de hidrofones acústicos, operado pela CTBTO. O CSNU, fazendo menção à 
Resolução 1695 (2006)39, condenou de forma unânime tal evento40, emitindo a Resolução 
1718, de 14 de outubro de 2006. 

Cabe destacar, por outro lado, que algumas medidas sérias de desarmamento 
continuam sendo implementadas pelos Estados Unidos e Rússia, observando um cronograma 
de desmantelamento, com vistas a reduzir o estoque de armas estratégicas ofensivas, 
equipadas com ogivas nucleares.  

É o caso, por exemplo, dos US-Russian Strategic Arms Reduction Treaties (START II 
e III), em complemento à meta de redução do nível do arsenal nuclear de ambos os países, 
como previsto no Tratado START I, atingida em 5 de dezembro de 2001. Nesta primeira fase, 
as duas partes reduziram o nível inicial de armas nucleares, situado entre 10.000 e 11.000 
artefatos, para uma quantia entre 8.000 e 9.000 unidades. O START III, por sua vez, incluirá 
                                                           
38 The New York Times Asia Pacific; 03/Out/2006; “North Korea Plans Its First Nuclear Test”. Autor: David E. 
Sanger.   
Cópia disponível no Link: http://www.nytimes.com/2006/10/03/world/asia/04nukecnd.html 
 
39Security Council 5490th Meeting (PM); Press Release SC/8778; 15 de julho de 2006; “Security Council 
Condemns DPRK’s Missile Launches”, Resolution 1695 (2006). 
Cópia disponível no Link: http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8778.doc.htm  
40 Security Council 5551st Meeting (PM); SC/8853; 14 de outubro de 2006;“Security Council Condemns Nuclear 
Test by Democratic People’s Republic of Korea”; Resolution 1718 (2006). 
Cópia disponível no Link: http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8853.doc.htm 
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redução no número de ogivas nucleares estratégicas para um patamar situado entre 2.000 e 
2.500 até 31 de dezembro de 2007, o que significa para os EUA uma redução de 
aproximadamente 80% em relação aos níveis máximos que este possuía nos idos tempos da 
Guerra Fria. 

3.1.14 Parágrafo Preambular nº 14 
Reafirmando a necessidade de combater, por todos os meios, em observância à Carta das 
Nações Unidas, ameaças à paz e segurança internacionais provocadas por atos terroristas, 

Apesar de não existir um definição para o termo “Terrorismo”, seja no âmbito do 
CSNU ou da própria ONU, os atos terroristas são claramente identificados como fatos 
geradores de ameaças à paz e à segurança internacional. Nesse sentido, o CSNU recorre ao 
conteúdo do item inicial do Capítulo 1 da Carta das Nações para estimular o combate ao 
terrorismo. Interessante notar que tal documento foi aprovado em 1945 e, naquela época, o 
tema terrorismo não era mencionado nos debates internacionais.  

Conseqüentemente, ao longo do conteúdo de toda a Carta não existe sequer menção a 
termos derivados da palavra terror. No caso em questão, o seu item refere-se a “Manter a paz 
e a segurança internacional e, para este fim, tomar medidas coletivas efetivas para a 
prevenção e remoção de ameaças para a paz, e para a supressão de atos de agressão ou outras 
violações contra a paz....”41. O ato terrorista é encaixado pelo CSNU neste contexto como 
sendo a referida ameaça.  

Por outro lado, cabe mencionar que, pelo que pode ser observado ao longo do 
acompanhamento de continuadas discussões sobre questões legais ocorridas em reuniões da 
Assembléia Geral, há uma preocupação em se chegar à uma definição oficial para a palavra 
“Terrorismo”. Afinal, se trata de condição para melhor enquadrar medidas jurídicas punitivas 
para crimes previstos nas diversas iniciativas já existentes no âmbito do CSNU, e que visam o 
combate às atividades de terrorismo42.  
                                                           
41 “Charter of the United Nations - Signed at San Francisco (USA) on 26 June 1945 - Entry into force 24 
October 1945, in accordance with Article 110 - Chapter I - Purposes and principles, articles 1-2”. 
Disponível no Link: http://www.un.org/aboutun/charter/ 
 
42 Press Release GA/L/3008 - Agreed Definition of Terrorism needed to Promote Cooperation on its Elimination 
– Sixth Committee (Legal) - 4 de outubro de 1996. 
Disponível no Link: http://www.un.org/News/Press/docs/1996/19961004.gal3008.p2.html 
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3.1.15 Parágrafo Preambular nº 15 
Determinado a facilitar doravante uma resposta efetiva a ameaças globais na área da não-
proliferação, 

Neste penúltimo parágrafo do preâmbulo da Resolução 1540 temos a afirmação de que 
uma das suas aplicações é a de servir como instrumento facilitador do combate à proliferação 
de ADM, o que deve ocorrer por meio do cumprimento das medidas preconizadas em seus 
Parágrafos Operativos, os quais são detalhados ao longo deste capítulo da tese. No entanto, a 
resposta efetiva, como mencionada, certamente se respalda na observância do próximo 
parágrafo, onde é mencionada novamente a Carta das Nações. Nesse caso, como veremos, a 
efetividade se pauta, inclusive, no uso da força. 

3.1.16 Parágrafo Preambular nº 16 
Atuando sob a Égide do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas,                                             

As decisões e determinações do CSNU, conforme expressadas pela Resolução 1540, 
devem ser executadas à luz dos Artigos 39 a 51 da Carta das Nações Unidas, em seu Capítulo 
VII, que englobam ações com respeito a ameaças e violações à paz, bem como a atos de 
agressão. Esta frase que finaliza o preâmbulo da Resolução, apesar de se consistir em um 
texto relativamente curto, requer da parte de membros dos países signatários, no mínimo, uma 
consulta ao conteúdo do mencionado capítulo e, em especial, os artigos 39, 41 e 42. Tal 
recomendação se deve ao fato de que situações internacionais gravíssimas poderão ser 
geradas como conseqüência da não-observância ou implementação inadequada da Resolução. 

Vejamos, por exemplo, os três artigos mencionados: 
a) Artigo 39 - O Conselho de Segurança deverá determinar a existência de qualquer 
ameaça à paz, violação da paz, ou ato de agressão e deverá fazer recomendações, ou 
decidir que medidas deverão ser tomadas, de acordo com os artigos 41 e 42, para 
manter ou restaurar a paz e a segurança internacional. 
b) Artigo 41 - O Conselho de Segurança poderá decidir que medidas, não 
envolvendo o uso de força armada, deverão ser empregadas para dar efeito às suas 
decisões, e poderá determinar aos Membros das Nações Unidas a aplicar tais medidas. 
Estas poderão incluir interrupção completa ou parcial das relações econômicas e de 



    
Universidade de Brasília 
 

- 64 - 

comunicações ferroviária, marítima, aérea, postal, telegráfica, rádio, e de outros meios, 
bem como rompimento das relações diplomáticas. 
c) Artigo 42 - Caso o Conselho de Segurança considere que as medidas previstas no 
Artigo 41 seriam inadequadas ou tenham se comprovado como inadequadas, ele 
poderá aplicar tal ação por forças aéreas, marítimas ou terrestres como possa ser 
necessário para manter ou restaurar a paz e segurança internacional. Tal ação poderá 
incluir demonstrações, bloqueios ou outras operações por forças aéreas, marítimas ou 
terrestres de Membros das Nações Unidas. 
Portanto, após identificar a ameaça ou violação da paz, o Conselho de Segurança, 

conforme preconiza o Art. 39, define qual deverá ser a medida a aplicar ao país que se 
encontra em non-compliance com a Resolução 1540. Por um lado, pelo Art. 41, envidará 
esforços na busca de soluções que não envolvam a aplicação de forças armadas, ou seja, ainda 
tentará uma repreensão de caráter administrativo, comercial e/ou diplomático. Por outro lado, 
observando-se o insucesso com estas medidas, o Conselho de Segurança determinará sanções 
com o emprego militar, cessando, portanto, a diplomacia pelas palavras, conforme seu Art.42.  

3.2 Análise dos Parágrafos Operativos da Resolução 1540 

3.2.1 Parágrafo Operativo nº 1 
1. Decide que todos os Estados devem abster-se de prover qualquer forma de apoio a atores 
não-Estatais que procurem desenvolver, adquirir, manufaturar, possuir, transportar, transferir 
ou utilizar armas nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento; 

Por meio deste primeiro parágrafo operativo, o CSNU condena toda e qualquer forma 
de apoio aos atores não-Estatais que visem praticar quaisquer tipos de atividades relacionadas 
às ADM. Cabe destacar que esse apoio pode ser realizado pelo próprio Estado, por isso a 
menção objetiva no texto da Resolução, ou por alguma entidade interna ao mesmo. Neste 
último caso, podendo até mesmo ocorrer por desconhecimento do real objetivo da atividade, 
uma vez que a mesma poderá ser desenvolvida pelas conhecidas “empresas de fachada”, que 
atuam de forma a burlar o sistema nacional de controle. A rede paquistanesa A.Q. Kahn fez 
uso desse procedimento para viabilizar suas transações ilícitas, as quais contribuíram para a 
proliferação de tecnologias aplicáveis ao desenvolvimento de ADM. 
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3.2.2 Parágrafo Operativo nº 2 
2. Decide também que todos os Estados, em observância a seus procedimentos nacionais, 
devem adotar e implementar leis apropriadas e efetivas que proíbam qualquer ator não-Estatal 
de manufaturar, adquirir, possuir, desenvolver, transportar, transferir ou empregar armas 
nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento, em particular para propósitos 
terroristas, bem como tentativas de se envolver em quaisquer dessas atividades, delas 
participar como cúmplice, apoiá-las ou financiá-las; 

Como já abordado nos Parágrafos Preambulares, trata-se da implementação de 
medidas decorrentes de obrigações vinculantes. Portanto, exige-se a criação de leis e 
regulamentos nacionais que obriguem a prática das referidas medidas de não-proliferação 
pactuadas, em particular, visando atores não-Estatais, proibindo os mesmos de se envolverem 
com ADM e terrorismo. A questão da cumplicidade e do apoio administrativo, técnico e/ou 
financeiro surge como respaldo essencial para o desempenho de atividades proibidas pela 
presente Resolução. 

Ao realizarmos as análises dos relatórios nacionais, enviados periodicamente pelos 
Estados-Partes ao Comitê 1540, perceberemos que este é um ponto de extrema relevância e de 
contínua análise crítica. De um lado, o Estado emissor do relatório deve procurar manter 
atualizado seu cabedal legislativo, em atendimento à Resolução. Pelo outro lado, seria 
interessante se o referido Comitê pudesse atuar como órgão avaliador da eficácia esperada 
pelas leis em vigor, no combate às atividades ilícitas previstas na Resolução. O presente 
Parágrafo, no entanto, não permite essa interpretação. Além disso, sendo o Comitê apenas um 
órgão examinador das medidas de implementação da Resolução 1540, não possui nenhuma 
ferramenta adicional para interferir sobre a soberania dos Estados quando eles definem 
diferentes mecanismos de punição para os mesmos crimes. 

3.2.3 Parágrafo Operativo nº 3  
3. Decide também que todos os Estados devem tomar e implementar medidas efetivas para 
estabelecer controles nacionais com vistas a evitar a proliferação de armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento, inclusive pelo estabelecimento de 
controles apropriados sobre materiais correlatos e, para esse fim, devem: 
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A simples criação de leis e regulamentos nacionais não significa que serão, de fato, 
implementadas medidas para o cumprimento das suas determinações. Faz-se necessária a 
efetiva aplicação e cobrança destes mecanismos de controle, de forma apropriada, de modo a 
viabilizar que, uma vez estabelecidos, possam ser cobrados pelos órgãos governamentais 
competentes e atendidos pelas partes afetas aos mesmos.  

Temos, como exemplo, a criação das listas nacionais de controles de transferências – 
importação e exportação – de itens que possam contribuir para a proliferação de ADM . Os 
controles baseados nestas listas têm que ser factíveis e, acima de tudo, eficazes. As partes 
interessadas nestas transferências devem se submeter aos mesmos sem serem prejudicadas 
pelas aplicações dos mencionados controles, de forma  a não sentirem necessidade de recorrer 
a soluções que infrinjam as normas legais. 

 (a) Desenvolver e manter medidas apropriadas e efetivas para contabilizar e salvaguardar tais 
itens durante a produção, uso, armazenagem ou transporte; 

As medidas aqui mencionadas são aquelas típicas de regimes ligados, por exemplo, às 
áreas nuclear e química. O Acordo de Salvaguardas Abrangentes da AIEA43 (ou “Agência”, 
como é normalmente referenciada) prevê controles que visam a contabilidade de materiais 
nucleares empregados nas instalações nucleares “salvaguardadas”. Desta forma, a Agência 
mantém um controle internacional das variações quantitativas destes bens produzidos ou 
manipulados em todos os seus Países-Membros. Trata-se, portanto, de uma evolução das 
atividades preconizadas no “Sistema de Salvaguardas da Agência”, originalmente aprovado 
pela Junta de Governadores da AIEA em 196544. 

                                                           
43Acordo de Salvaguardas Abrangentes da AIEA – Apresentado como exemplo, o Acordo Quadripartite, 
INFCIRC/435, de 4/março/1994, denominado “Agreement of 13 December 1991 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 the Application of Safeguards”.  
Link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf435.shtml#protocol. 
44 Sistema de Salvaguardas da Agência – INFCIRC/66/Rev.2, de 16/setembro/1968 - “The Agency's Safeguards 
System”, cujo principal objetivo é estabelecer um sistema de controle que habilite a Agência a cumprir com seu 
mandato estatutário com respeito às atividades dos seus Estados-Membros no campo do uso pacífico da energia 
nuclear. Este mandato se resume em “estabelecer e administrar salvaguardas projetadas para garantir que 
materiais fissionáveis especiais e outros materiais, serviços, equipamentos, instalações e informações 
disponibilizadas pela Agência ou a seu pedido ou sob sua supervisão ou controle não sejam usados de forma a 
apoiar propósitos militares”.  
Link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf66r2.shtml. 



    
Universidade de Brasília 
 

- 67 - 

Atualmente está sendo discutida a adesão universal ao Protocolo Adicional45 (PA) ao 
Acordo de Salvaguardas por todos os países membros do TNP e que possuem instalações 
salvaguardadas. De forma bastante sucinta, podemos afirmar que se trata de uma medida 
complementar de verificação das atividades nucleares desenvolvidas pelos Estados-Partes da 
AIEA, expandindo e fortalecendo as ações dos inspetores de salvaguardas da Agência.  

O objetivo principal de sua aplicação, conforme nota introdutória do modelo 
disponibilizado pela AIEA para servir como referência para a elaboração do Protocolo 
Adicional, é o de “Fortalecer a efetividade do sistema de salvaguardas como uma contribuição 
para os objetivos de não-proliferação global”. A aprovação do PA como instrumento de 
verificação da AIEA ocorreu em 15 de maio de 1997 com vistas a cobrir eventuais falhas 
(loop-holes) observadas na aplicação das salvaguardas, que chegaram a permitir o 
desenvolvimento de programas de armas nucleares no Iraque e na Coréia do Norte, países 
signatários do TNP. 

O início do desenvolvimento do conceito por trás do PA, no entanto, data de 1993. 
Uma vez comprovado que o Iraque conseguiu burlar o sistema de verificação da Agência, que 
se limitava a inspecionar instalações ou materiais explicitamente declarados no acordo de 
salvaguardas, estabeleceu-se a iniciativa de implementar a eficiência da aplicação das 
salvaguardas por intermédio do Programa 93+2 , que levou este nome por ser estabelecido em 
1993, com expectativa de conclusão em dois anos.  

Em se tratando de medidas de difícil negociação consensual, o programa, no entanto, 
se estendeu mais do que se esperava, tendo que ser dividido em duas etapas. Na primeira 
delas, ocorrida em janeiro de 1996, a AIEA ampliou o escopo do acordo de salvaguardas 
adicionando monitorações ambientais, inspeções inopinadas em pontos considerados chaves 
nas instalações declaradas, bem como análises e monitorações remotas de locais de interesse 
para o controle de acesso das instalações.  

Na segunda etapa, em 15 de maio de 1997, a AIEA buscou a ampliação do seu 
mandato de monitoramento, por meio da aprovação do Modelo de Protocolo Adicional 
(INFCIRC/540), com vistas a detectar atividades nucleares clandestinas, obtendo um 
panorama mais abrangente do programa nuclear do país, incluindo as atividades comerciais 
                                                           
45 Modelo de Protocolo Adicional ao Acordo de Salvaguardas – INFCIRC/540, de setembro/1997 - “Model 
Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s) and the Agency for the Application of Safeguards”. 
Link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/infcirc540corrected.pdf 
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envolvendo importações e exportações de materiais nucleares ou tecnologias diretamente 
relacionadas. Por esse protocolo, o mandato da Agência passa a incluir a possibilidade de 
inspecionar instalações não-declaradas no Acordo de Salvaguardas Abrangentes e, também, 
de verificar eventuais inconsistências detectadas nas declarações de atividades, emitidas pelos 
Estados signatários.  

Pela importância representada por este instrumento nas atuais discussões 
internacionais relacionadas aos regimes de não-proliferação, é oportuno destacar, mesmo que 
de forma sucinta, algumas das modificações aplicadas ao Acordo de Salvaguardas, por meio 
da implementação do Protocolo Adicional.  

Inicialmente, temos que as instalações que poderão ser inspecionadas serão aquelas já 
declaradas, somadas a outras classes de instalações, previamente acordadas pelas partes 
(Estado signatário e AIEA), visando ampliar o número de locais monitorados, bem como à 
verificação de inconsistências das informações periodicamente enviadas à Agência. No PA, 
esta negociação se enquadra no tópico “Expanded Declaration” e permite, de certa forma, 
acesso irrestrito a locais declarados e não-declarados, inclusive de forma bastante imediata 
(short notice inspections). 

Esta mesma declaração expandida amplia o escopo de informações a serem 
disponibilizadas à AIEA, incluindo atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao 
ciclo do combustível nuclear, porém, sem envolver material nuclear, mas sim aqueles de uso 
duplo. Abrange, ainda, fornecimento de dados numéricos explicitando a capacidade de 
produção anual da mineração de urânio e da concentração de tório obtida. Este último  dado é 
considerado relevante uma vez que o tório, desde que adequadamente manipulado, poderá ser 
empregado na construção de armas nucleares. 

Com o objetivo de facilitar o cumprimento das mencionadas “short notice 
inspections”, o país a ser inspecionado deverá prover a agilização na emissão de vistos de 
entrada para permitir aos inspetores da Agência o acesso rápido e irrestrito junto ao sistema de 
controle de imigração e alfandegário. Esta facilitação se aplica a pessoal e a equipamento 
requerido para a realização das inspeções. 

Finalmente, cabe destacar a questão da definição do sítio a ser inspecionado, ao qual 
se estabelece que poderão ser coletadas amostras ambientais no seu interior e fora dele, 
visando detectar atividades nucleares clandestinas. 
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Como informação de interesse particular para esta tese, até dezembro de 2006 
tínhamos que os Estados Unidos já haviam assinado e ratificado seu Protocolo Adicional, o 
que ocorreu respectivamente em 1998 e 2004. O Brasil, por sua vez, como afirmado pelo 
Chefe da Delegação Brasileira durante a Reunião Plenária do Grupo de Supridores Nucleares, 
realizada em maio/2006 em Brasília, se encontrava com o seu processo de avaliação da 
possibilidade de adesão ao PA na pauta de discussão de representantes da alta esfera 
governamental. Esta posição se manteve inalterada até o final de 2006. 

Um dos argumentos colocados pelo Brasil junto à comunidade internacional sobre a 
sua dificuldade em concluir a referida avaliação é de que o PA se trata de uma medida de 
natureza intrusiva e discriminatória, uma vez que a forma de sua aplicação é diferenciada, 
levando em consideração o fato de o Estado ser nuclearmente armado ou não (Nuclear 
Weapon State - NWS versus Non-Nuclear Nuclear Weapon State – NNWS). Por este motivo, 
adicionado a questões de caráter legais e de preservação de segredos industriais, que chegam a 
ser ameaçados pelas inspeções mais intrusivas por parte do Departamento de Salvaguardas da 
AIEA, existem diversos países que se encontram resistentes à aprovação deste mecanismo 
adicional de controle, como é o caso do Brasil e da Argentina, no Cone Sul. Ou seja, a sua 
adoção ainda não é uma unanimidade universal.  

A OPAQ, da mesma forma, mantém controles de contabilidade de substâncias 
químicas, previstas em suas Listas de Controle46, para os países signatários da Convenção 
(CPAQ). Estes controles envolvem etapas como transferência, armazenamento, produção e 
manipulação destas substâncias. O mecanismo de inspeções - programadas, inopinadas ou por 
denúncia - complementa o procedimento de envio anual de declarações industriais para a 
Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).  

Nesses relatórios, a Autoridade Nacional (AN) junto à OPAQ reporta os dados 
coletados referentes às atividades/etapas preconizadas na Convenção, desenvolvidas no 
parque industrial do respectivo Estado-Parte. Uma inspeção da OPAQ, por exemplo, poderá 
ser estabelecida para verificar a fidedignidade dos dados fornecidos pelas empresas, via AN. 
                                                           
46 As Listas de Controle da OPAQ são compostas por quatro tabelas de substâncias químicas: i) Tabela 1: 
Representam elevado risco aos objetivos da Convenção porque podem ser usadas como agentes químicos de 
guerra; ii) Tabela 2: Representam um risco significante à Convenção por serem precursoras para a produção de 
agentes químicos de guerra da Tabela 1; iii) Tabela 3: De grande emprego comercial. Representam um risco à 
Convenção por serem tóxicas e precursoras para a produção de agentes químicos de guerra.; e iv) Tabela 
DOC/PSF: Substâncias orgânicas discretas, DOC (Discrete Organic Chemical) e PSF (Phosphorous, Sulfur, 
Fluorine), introduzidas na Convenção como uma maneira de se avaliar os locais de potencial risco ao 
cumprimento dos dispositivos da Convenção. 
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Tanto a AIEA como a OPAQ realizam inspeções nas instalações declaradas pelos 
países signatários, visando conferir o efetivo cumprimento das limitações e normas 
estabelecidas por estes dois regimes. Neste sentido, portanto, o que a Resolução 1540 busca é 
o efetivo cumprimento das regras preconizadas nas convenções, acordos e arranjos, visando 
evitar desvios de aplicação dos bens ou tecnologias que possam contribuir para a proliferação 
de ADM. 

 (b) Desenvolver e manter medidas de proteção físicas apropriadas e efetivas; 

O CSNU, por meio deste item, sugere a adoção e cumprimento, a nível nacional, de 
regulamentos que correspondam às normas internacionais de proteção física de bens e 
tecnologias sensíveis.  

Temos, no caso particular da área nuclear, a aplicação das normas estabelecidas pela 
“Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares”, vigente desde 1987, e que se 
encontram delineadas no documento INFCIRC/274/Rev.147, da AIEA, e pelo documento que 
foi seu precursor, ou seja,  a norma INFCIRC/225, cuja versão inicial foi editada em 1975. 

A versão atual deste último documento, sob o título “Proteção Física de Materiais 
Nucleares e de Instalações Nucleares”48, faz referência à mencionada Convenção e expande a 
abordagem de segurança também para as instalações nucleares. 

Ele estabelece que os princípios de proteção física são estabelecidos por meio de 
medidas administrativas e técnicas, o que inclui instalação de barreiras físicas. Segundo esse 
documento, tais medidas, que devem ser aplicadas no armazenamento, uso e durante o 
transporte, são de recomendação a todos os Estados-Membros da Agência, sendo que para 
tanto deverão ser empregados equipamentos e sistemas considerados estados-da-arte em suas 
categorias, adequadamente desenvolvidos para cada tipo de material ou instalação nuclear. 

                                                           
47 Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares – INFCIRC/274/Rev.1, de 8/fevereiro/1987 - 
“Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM)”. Foi assinada, originalmente, em março 
de 1980 e se trata do único compromisso vinculante assumido internacionalmente na área de proteção física de 
material nuclear, estabelecendo medidas relativas à prevenção, detecção e punição de crimes relacionados a 
materiais nucleares. 
Link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml 
48 Proteção Física de Materiais Nucleares e de Instalações Nucleares - INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected), 
junho/1999 – “The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities”. 
Link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1999/infcirc225r4c/infcirc225rev4Corrected.pdf 
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 Os referidos membros são encorajados a cooperar e consultar entre si, de modo a 
intercambiar informações relativas a práticas e técnicas de proteção física, seja por contatos 
bilaterais, seja por intermédio de organizações internacionais. Estes intercâmbios e operações 
cooperativas são primordiais nos casos de recuperação de material nuclear desviado 
ilicitamente de sua posse original. 

A Convenção, por sua vez, assume que o sistema de proteção física do país signatário 
seja baseado na avaliação das ameaças, refletindo diretamente na sua legislação responsável 
por ditar regras de proteção física. Desta forma, o padrão de proteção física da AIEA serve 
como base técnica para os regulamentos nacionais. 

Em resumo, a Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares obriga os 
Estados-Partes a estabelecer arranjos específicos de modo a atender padrões de proteção física 
quando do transporte internacional de material nuclear, a cooperar na recuperação e proteção 
de material nuclear roubado, a considerar como  criminosos atos específicos de uso 
inadequado ou ameaça de uso de material nuclear como ameaça ao público, e a processar e 
extraditar indivíduos que cometam tais atos.  

Ademais, a Convenção promove a cooperação e a troca de informações relativas à 
proteção física ou a problemas relacionados à proteção física de materiais nucleares.  

Finalmente, cabe destacar que, durante a Conferência de Revisão49 realizada na AIEA 
em julho de 2005, decidiu-se por emendar o conteúdo da referida Convenção, de modo a 
fortalecer suas provisões. Estimulou-se, por exemplo, uma cooperação mais ampla entre os 
Estados-Partes visando implementação de medidas mais rápidas para localizar e recuperar 
materiais nucleares desviados ou roubados, mitigando quaisquer conseqüências de sabotagens 
e combatendo possíveis ações criminosas neste sentido ou contra instalações nucleares. 

Medidas equivalentes, como  a mencionada Convenção, não são encontradas nas áreas 
química e biológica. Segundo peritos dessas duas áreas, pequenas quantidades de agentes 
químicos ou biológicos são suficientes para causar danos consideráveis a alvos públicos, em 
ações de cunhos terroristas, o que torna a tarefa de proteção física destes agentes uma tarefa 
bastante complicada e sujeita a deficiências.  

                                                           
49 CPPNM Amendment Conference – Realizada de 4 a 8 Julho/2005, em Viena – Áustria. 
Nota à imprensa “States Agree on Stronger Physical Protection Regime”. 
Link: http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2005/prn200503.html 
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Portanto, cabe a cada país estabelecer em seu parque industrial um conceito próprio de 
segurança física de plantas que operam com os referidos agentes, de modo a garantir, da 
melhor forma possível, que os mesmos não sejam desviados para empregos ilícitos, como 
aqueles preconizados na Resolução 1540. 
 (c) Desenvolver e manter controles de fronteiras e esforços de aplicação da lei apropriados e 
efetivos para detectar, dissuadir, evitar e combater, inclusive por meio de cooperação 
internacional quando necessário, o tráfico ilícito e a negociação de tais itens, em 
conformidade com suas autoridades legais e legislação nacionais, e consistente com a lei 
internacional; 

As ações executadas pelas autoridades governamentais nos sistemas de controle de 
transferências - importação e exportação - de bens e tecnologias sensíveis ocorrem dentro de 
instituições localizadas, normalmente, em locais distintos dos pontos por onde estes itens 
transitam por ocasião da entrada e/ou saída do país. Este controle será inócuo se não for 
complementado pela atividade de “aplicação” (termo oficialmente empregado no meio 
diplomático para a tradução de enforcement) realizada por pessoal lotado nas aduanas, como 
as de polícia, fiscalização e apreensão. A Resolução 1540 incentiva um trabalho mais efetivo 
neste sentido e, também, a cooperação internacional, muito comum entre as autoridades que 
atuam em fronteiras, aeroportos ou portos. 

Teremos a oportunidade de, durante a análise dos relatórios nacionais, no próximo 
capítulo, abordar exemplos de atividades de cooperação exemplarmente executadas pelos 
EUA, os quais, por meio do NNSA50 International Nonproliferation Export Control Program 
(INECP), estão trabalhando conjuntamente com diversos países de modo a fortalecer os seus 
sistemas nacionais de controle de exportação.  Trata-se, portanto, de altos investimentos em 
atividades de globalização de enforcement que sigam a doutrina da NNSA em segurança de 
fronteiras.  

Essas medidas, apesar de não serem implementadas em solo estadunidense, visam 
assegurar um controle mais efetivo do fluxo de comércio que se destina aos EUA. 
Abordaremos a discussão de casos atuais como a Megaports Initiative e o Commodity 
Identification Training (CIT), destinados a aprimorar os trabalhos alfandegários, e a 

                                                           
50 NNSA – National Nuclear Security Administration, órgão vinculado ao DOE – US Department of Energy. 
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Proliferation Security Initiative (PSI), que dá aos EUA mandato para investigar meios de 
transportes em áreas/águas/espaços internacionais. 

As ações de cooperação se manifestam, também, por meio da realização de seminários 
internacionais para troca de experiências na área de enforcement no controle de transferências, 
como ocorreu em junho de 2006 em Berlim, Alemanha51, com a participação de 
representantes de mais de quarenta países de significativa relevância no comércio de bens 
sensíveis e em fevereiro de 2006, em Tóquio, Japão52, que contou com a presença de oficiais 
de controle de exportação de quinze países e regiões, além de EUA, Reino Unido e 
Alemanha. 

 (d) Estabelecer, desenvolver, revisar e manter controles nacionais apropriados e efetivos de 
exportação e transbordo de tais itens, incluindo leis e regulamentos apropriados para controlar 
exportação, trânsito, transbordo e re-exportação, e controles na provisão de fundos e serviços 
relacionados a essas operações de exportação e transbordo, tais como financiamento e 
transporte, que possam contribuir para a proliferação, bem como estabelecendo controles de 
usuários finais; e estabelecendo e aplicando penalidades criminais ou civis apropriadas sobre 
violações de tais leis e regulamentos de controle de exportação; 

O presente texto consubstancia a complexidade e abrangência existente por trás dos 
parágrafos operativos, mesmo em se tratando apenas de um de seus itens. Diversos países 
afetados pela aprovação da Resolução sequer possuem condições de estabelecer controles 
nacionais apropriados. Quanto mais, desenvolver, revisar e mantê-los. Portanto, se tratam de 
obrigações de elevada complexidade, se considerarmos o grau de dificuldade da 
implementação de cada uma dessas atividades e os custos e recursos necessários para tal.  

Estabelecer e desenvolver controles nacionais e sua respectiva legislação, por si só, é 
um trabalho hercúleo, potencializado quando somamos a isto as atividades de rever e manter 
ambos, controles e legislação. Ademais, a Resolução determina que as atualizações deverão 
                                                           
51 Berlin Export Control Seminar 2006: End-use Verification - A Core Element of Export Control  - Um 
representante da Coordenação-Geral de Bens Sensíveis compareceu a este evento,  a convite do Ministério das 
Relações Exteriores alemão, quando proferiu apresentação sob o título: The Build-Up of Post-Shipment Controls 
in Brazil. 
O discurso de abertura do seminário se encontra no Link: 
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Rede/2006/060619-Boomgaarden.html 
52 The13th Asian Export Control Seminar. A agenda para este evento, que se focalizou no combate à proliferação 
de ADM na Ásia, se encontra no Link: 
http://www.cistec.or.jp/open/service/intlcoop/13thAECS_Agenda.pdf 
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ser informadas periodicamente ao Comitê 1540, para compor as revisões dos Relatórios 
Nacionais (objeto do próximo capítulo desta tese). 

Os mecanismos estabelecidos pelos regimes, convenções e tratados internacionais  que 
visam o controle de bens sensíveis, normalmente detalhados por meio de suas provisões, 
devem ser adequadamente inseridos nos sistemas legais dos seus países signatários. Este 
procedimento requer, não somente a tradução do texto do regime, mas adaptações de suas 
listas de bens controlados, que se configuram em anexos. Deste modo, a lei que efetivará a 
obrigatoriedade de cumprimento do regime pactuado, além de estabelecer critérios a serem 
observados nas transferências (ex.: importação, exportação, trânsito, transbordo e re-
exportação), respaldará a “Autoridade Nacional sobre Controle de Bens Sensíveis” na sua 
atribuição de exigir ou de emitir declarações de usos/usuários finais.  

Neste mesmo contexto de adaptação, são criadas as listas nacionais de controle de 
bens sensíveis, fundamentadas nas listas anexas às diretrizes de regimes informais ou de 
convenções internacionais. As dificuldades dos países em implementar nacionalmente os 
regimes, portanto, se configuram em duas questões básicas. A primeira delas, é a obtenção da 
aprovação do instrumento legal (lei, decreto, portaria, resolução, etc.) no seu Congresso 
Nacional, ou órgão equivalente, responsável pelo sistema legislativo.  

A segunda, é estabelecer o mecanismo, preferencialmente informatizado, de controle 
das transferências de bens sensíveis. Deste modo, todos os itens constantes nas listas 
nacionais passam a ser objeto de anuências por autoridades governamentais competentes, 
responsáveis por avaliar e decidir pela autorização da transferência em pauta. Estas avaliações 
podem ocorrer de forma paralela ou não, dependendo do item a ser controlado. Por esta razão, 
a importância de se dispor de um sistema informatizado, viabilizando a criação de vínculos 
automáticos de controle de anuências e agilização neste processo como um todo. Destaca-se 
que um número significativo de países não dispõe desta facilidade instalada, o que dificulta a 
obtenção de um sistema eficaz de controle de bens sensíveis, como um todo. 

O presente parágrafo operativo aborda, também, a questão da necessidade de 
mecanismos que apliquem penalidades criminais ou civis sobre atores que violem leis e 
regulamentos relativos ao controle de exportação, após mencionar a questão do controle de 
usuário final.  

A primeira parte é satisfeita com a elaboração, pelas partes competentes, de leis 
adequadas a punir a mencionada violação. Para tal, se faz necessário o envolvimento do Poder 
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Legislativo competente. Mais uma vez, temos aqui a dificuldade usual  da aprovação de novas 
leis nos Congressos Nacionais, ou em órgãos equivalentes. 

A segunda parte é atendida pelo estabelecimento de padrões de procedimentos 
adequados para os processos de anuências de transferências, os quais devem considerar as 
garantias fornecidas pelas partes interessadas nas referidas transações. Mais ainda, deve se 
preocupar em manter um acompanhamento da aplicação declarada para o item transferido. Tal 
atividade tem sido o foco de recentes discussões em torno do tema, internacionalmente 
conhecido como “Post Shipment Control”, objeto de palestra brasileira no seminário realizado 
em Berlim, como abordado na análise do parágrafo anterior. 

A questão do controle de provisão de fundos ou de financiamento de atividades de 
transferências, por sua vez, envolve órgãos e pessoal distintos daqueles que realizam os 
controles das transferências em si. Esta questão também se caracteriza como uma atividade 
complexa, que opera associada a atividades de inteligência e, ainda, à cooperação com 
organismos internacionais para a identificação das origens de recursos ou de aplicação em 
paraísos fiscais.  

É o caso, por exemplo, do “Grupo de Acción Financeira sobre el Lavado de Activos” 
(GAFISUD)53, que se trata da ramificação atuante do “Financial Action Task Force on 
Money-Laundering” (FATF)54 na América do Sul. Um terceiro e importante organismo 
internacional de combate a atividades financeiras ilícitas, desenvolvidas em suporte a crimes 
relacionados à lavagem de dinheiro do crime organizado, narcotráfico e, ainda, financiamento 
de terrorismo, é conhecido como “The Egmont Group”55. Trata-se de um grupo informal que 
visa a estimulação da cooperação internacional neste tipo de atividades, por intermédio da 
troca de informações entre Unidades de Inteligência Financeira (FIU) de mais de 100 países 
membros. 

                                                           
53 GAFISUD : “Organização regional intergovernamental que envolve membros sul-americanos no combate à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades relacionadas a terrorismo, seja pela revisão continuada do 
sistema legal destes países, seja pelo fortalecimento das atividades de cooperação entre os mesmos”. 
Link: http://www.gafisud.org 
54 FATF: “Organização intergovernamental cujo propósito é o desenvolvimento e promoção de políticas 
nacionais e internacionais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”. 
Link: http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html 
55 The Egmont Group. Detalhes sobre a história e atuação deste Grupo de inteligência podem ser obtidos no 
Link: http://www.egmontgroup.org/ 
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Portanto, temos que o terrorismo e o tráfico ilícito, sabidamente, estão sempre 
associados a alguma provisão de fundos. Isto explica o interesse do CSNU em manter este 
tema como objeto a ser cobrado pelos mecanismos da Resolução. 

3.2.4 Parágrafo Operativo nº 4 
4. Decide estabelecer, em observância à regra 28 de suas regras provisórias de procedimento, 
por um período não superior a dois anos, um Comitê do Conselho de Segurança, composto 
por todos os membros do Conselho, que irá, consultando outros peritos quando apropriado, 
reportar ao Conselho de Segurança, para sua apreciação, sobre a implementação desta 
resolução e, para esse fim, convoca os Estados a apresentar um primeiro relatório ao Comitê, 
em até seis meses após a adoção desta resolução, sobre medidas que tomaram ou tencionam 
tomar para implementar esta resolução; 

A Regra 28 do documento “Provisional Rules of Procedure of the Security Council”, 
emitido pela ONU em 1983, sob a numeração identificadora S/96/Revision 7, determina que o 
CSNU poderá apontar uma comissão, comitê ou relator para uma questão específica. Com 
base nesse mandato, o CSNU definiu a criação do conhecido Comitê da Resolução 1540, o 
qual é composto por representantes de todos os países, bem como expressou sua intenção de 
monitorar nos referidos países à implementação da Resolução, podendo, ainda, tomar 
decisões, nos mais diversos níveis, visando atingir este objetivo.  

Em 9 de junho de 2004, o Conselho de Segurança apontou, para o primeiro período 
inicial de dois anos, o Embaixador Mihnea Ioan Motoc, da Romênia, para atuar como 
Presidente do Comitê 154056. Coube a uma diplomata das Filipinas as funções de Vice-
Presidente e a um representante sênior do Departamento de Assuntos Políticos do Conselho 
de Segurança as funções de Secretário do Comitê.  

O Departamento de Assuntos de Desarmamento do CSNU, por sua vez, foi incumbido 
de prover apoio substantivo e logístico ao Comitê 1540 e aos seus respectivos peritos. Em 22 
de outubro de 2004 decidiu-se pelo estabelecimento de três Sub-Comitês, visando à divisão 
eqüitativa da tarefa de avaliar os relatórios nacionais submetidos ao Comitê 1540. Para 
presidir estes Sub-Comitês, além do já nomeado Vice-Presidente, dois Vice-Presidentes 

                                                           
56 O Comitê instituído para lidar com assuntos relativos à Resolução 1540 passou a ser conhecido, simplesmente, 
por Comitê 1540. 
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adicionais foram eleitos, sendo um do Reino Unido e outro da República do Benim, país da 
África Ocidental. 

O recrutamento de oito peritos para assistir tecnicamente o Comitê 1540 nos trabalhos 
de avaliação mencionados foi realizado estritamente de acordo com as provisões da 
Resolução 1540 e com as Diretrizes do dito Comitê. Suas nomeações ocorreram em duas 
etapas distintas: quatro peritos em dezembro de 2004 e quatro adicionais em 6 de maio de 
2005. Destaca-se que um deles era o médico brasileiro, Professor Dr. Roque Monteleone 
Neto, que já exerceu as funções de Coordenador-Geral de Bens Sensíveis do Ministério da 
Ciência e Tecnologia e, conseqüentemente, de Secretário-Executivo da Autoridade Nacional 
Brasileira sobre o Controle de Transferências (importação e exportação) de Bens Sensíveis57.  

Este grupo de trabalho formato pelos três Sub-Comitês promoveu à avaliação dos 
relatórios nacionais elaborados conforme determina a Resolução, os quais foram submetidos 
ao Comitê 1540 até outubro de 2004. Em seguida, solicitou uma série de esclarecimentos 
sobre pontos específicos do relatório de cada país que entregou o referido documento. Estes 
questionamentos apresentados aos países foram elaborados em uma tabela com formato 
matricial, visando facilitar as análises e sistematizar as respostas.  

Quando da expiração do prazo inicial de dois anos, o que se observou foi um razoável 
número de relatórios nacionais apresentados, bem como de respostas aos subseqüentes 
esclarecimentos solicitados. No entanto, não foi a totalidade dos países que atendeu a estes 
dois compromissos para com a Resolução. Este assunto será retomado, de forma detalhada, no 
próximo capítulo desta tese, quando retomaremos a análises dos referidos relatórios nacionais, 
em particular, do Brasil e dos Estados Unidos. 

De forma ainda a viabilizar a simplificação da tarefa de avaliação, foram aprovados 
quatro programas de trabalho do Comitê 1540, visando cada trimestre e/ou quadrimestre do 
período compreendido entre 01/abril/2005 a 28/abril/2006 (data de aniversário da aprovação 
                                                           
57  Peritos designados para assistir o Comitê 1540: 
               Nome                                               País  de Origem  Nomeação 

1. Andemicael, Berhanykun   Eritréa    13/Junho/2005 
2. Beck, Volker    Alemanha  12/Fevereiro/2005 
3. Cupitt, Richard    Estados Unidos   6/Fevereiro/2005 
4. Heineken, Gunterio   Argentina   23/Julho/2005 
5. Monteleone Neto, Roque   Brasil    20/Fevereiro/2005 
6. Palanque, Patrice   França    18/Julho/2005 
7. Slipchenko, Victor   Federação da Rússia 13/Março/2005 
8. Suseanu, Ionut    Romênia   27/Junho/2005 
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da Resolução). Em 4 de Janeiro de 2006, aproximadamente dois anos após a constituição dos 
Sub-Comitês, foi nomeado o Embaixador eslovaco, Peter Burian, como sendo o novo 
Presidente do Comitê 1540, assim como representantes de Gana e Japão para substituir os 
dois Vice-Presidentes, originariamente de Benim e das Filipinas. Além disso, por meio da 
Resolução 1673 (2006) do CSNU, adotada em 27 de abril de 2006, foi estendido o mandato 
do Comitê 1540 para mais dois anos (até 27 de abril de 2008), viabilizando uma continuidade 
mais eficiente dos trabalhos, do que se houvesse a substituição de todos os seus peritos.  

3.2.5 Parágrafo Operativo nº 5 
5. Decide que nenhuma das obrigações discriminadas nesta resolução deve ser interpretada de 
modo a conflitar ou alterar os direitos e obrigações dos Estados-Partes do Tratado de Não-
Proliferação Nuclear, da Convenção de Armas Químicas e da Convenção de Armas 
Biológicas e Tóxicas, ou alterar as responsabilidades da Agência Internacional de Energia 
Atômica ou da Organização para a Proibição das Armas Químicas; 

O Conselho de Segurança teve a cautela de assegurar a validade, soberania e 
precedência dos ditames estabelecidos e pactuados por conta da ratificação de convenções e 
tratados que antecederam a Resolução 1540, como o TNP, a CPAQ e a CPAB. O mesmo 
procedimento adotou-se em relação às autoridades e responsabilidades investidas às 
instituições já existentes, criadas com a finalidade de aplicar medidas de verificação, por 
equipes de inspetores,  do cumprimento de normas internacionais visando à não-proliferação 
na área nuclear e química, isto é, a AIEA e a OPAQ.  

O que veremos, ao longo das análises, é que a Resolução aplica-se como mecanismo 
de cobrança e acompanhamento da efetiva implementação, a todos os Estados-Partes da 
ONU, das diversas iniciativas de combate ao terrorismo, tráfico ilícito e proliferação de 
quaisquer tipos de armas de destruição em massa. Trata-se, também, de mecanismo 
complementar que visa a cobrir lacunas que foram eventualmente detectadas nas regras 
originais estabelecidas nos mencionados regimes.  

Como exemplos notórios neste tipo de lacunas temos aqueles observadas no Tratado 
de Não-Proliferação de Armas Nucleares, que permitiram as iniciativas dos governos do 
Iraque e Coréia do Norte em buscar o desenvolvimento de ADM nucleares. 
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3.2.6 Parágrafo Operativo nº 6 
6. Reconhece a utilidade, na implementação desta resolução, das efetivas listas de controle 
nacionais, e convoca todos os Estados-Membros, quando necessário, a buscar, na primeira 
oportunidade, o desenvolvimento de tais listas; 

De forma bastante objetiva, a Resolução estimula a implementação de listas nacionais 
de controles ou sua criação, quando necessário for. Em outras palavras, cabe destacar que os 
regimes de controle de transferência de bens sensíveis, quando criados, além de estabelecer 
regras de procedimento e requisitos para assegurar que as transferências, importações e 
exportações, não concorram para estimular ou facilitar a proliferação de ADM,  o que está 
definido em suas chamadas “Guidelines” (Diretrizes), ao mesmo tempo, estabelecem anexos 
que contém listas de itens sensíveis (materiais, tecnologias, equipamentos e softwares) que 
devam ser controlados no âmbito de cada regime.  

Estas listas nacionais de controle, as quais precisam ser revisadas periodicamente dada 
à relativa rápida evolução científica e tecnológica de seus itens, uma vez que são documentos 
abrangentes e de emprego como referências internacionais, carecem de adaptações para 
adoção e inserção nos mecanismos de controle internos de cada país. Ademais, os regimes em 
pauta são de naturezas informais. Portanto, o controle estabelecido em suas Diretrizes é 
divulgado na forma de sugestão a cada Estado-Parte. 

Temos como exemplo de listas consensualmente aprovadas internacionalmente 
aquelas estabelecidas por regimes multilaterais de controle de exportação pelo Grupo de 
Supridores Nucleares (Nuclear Suppliers Group – NSG), Grupo da Austrália (Australia 
Group – AG), Arranjo de Wassenaar (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for 
Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies – WA, conhecido simplesmente 
como The Wassenaar Arrangement), Comitê Zangguer (The Zangger Committee – ZC, 
conhecido como The Nuclear Exporters Committee), Regime de Controle de Tecnologia de 
Mísseis (Missiles Technology Control Regime – MTCR), ou, ainda, decorrentes de 
Convenções, como as listas de controles aplicadas pela Organização para a Proibição de 
Armas Químicas (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW ou 
OPAQ).  
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No que respeita à área biológica, ou seja, à Convenção sobre a Proibição de Armas 
Biológicas (Convention on the Prohibition of Biological Weapons - BWC ou CPAB), sua lista 
consensual ainda é inexistente. No entanto, vários países já procedem ao controle de 
transferências adotando listas nacionais específicas ou baseadas na listas de controles do 
Grupo da Austrália, que abrangem itens empregáveis na construção de armas biológicas ou 
químicas (CBW – Chemical and Biological Weapons). 

3.2.7 Parágrafo Operativo nº 7 
7. Reconhece que alguns Estados podem requerer assistência na implementação das provisões 
desta resolução em seus territórios e convida os Estados em posição para fazê-lo a oferecer 
assistência, quando apropriado e em resposta a solicitações específicas, aos Estados com 
deficiência na infraestrutura legal e regulatória, na experiência em implementação e/ou nos 
recursos para cumprir com as determinações acima; 

De forma não inovadora, mas semelhante ao estabelecido no Artigo X da CPAQ, que 
trata da questão da oferta de assistência voluntária a ser provida por Estados-Partes à 
Convenção de Armas Químicas para outros Estados-Partes, a Resolução também encoraja 
seus signatários, que tenham alguma capacitação nesse sentido, a contribuir para que outros 
países que requeiram assistência tenham suas necessidades supridas, viabilizando a 
implementação dos mecanismos de combate à proliferação de ADM, em particular, por ações 
de atores não-estatais, como previsto na Resolução 1540.  

3.2.8 Parágrafo Operativo nº 8 
8. Convoca todos os Estados a: 

Mantendo sua característica típica de mecanismo estimulador da aplicação de medidas 
globais de não-proliferação, a Resolução se apresenta ao longo deste parágrafo operativo 
como instrumento delineador de tomadas de ação. 

 (a) Promover a adoção universal e implementação plena e, onde necessário, reforçar os 
tratados multilaterais de que são partes, cujo objetivo seja deter a proliferação de armas 
nucleares, biológicas ou químicas; 
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Comparando-se a quantidade de países signatários dos tratados e convenções mais 
relevantes, sob o aspecto da não-proliferação de ADM, com aquela relativa ao número de 
países que aprovaram a Resolução 1540, percebeu-se uma defasagem significativa, que levou 
o CSNU a tentar a promoção da universalidade de adesão aos referidos mecanismos 
multilaterais (tratados e convenções). Mais ainda, segundo seu entendimento, não basta aderir 
aos mesmos e ratificá-los. Faz-se necessário o cumprimento efetivo de suas determinações 
pelos seus Estados-Partes.   

Quanto à questão do reforço desses mecanismos, podemos deduzir que o CSNU 
estaria se referindo, por exemplo, à uma maior adesão aos regimes internacionais de controle 
de transferências de bens sensíveis, os quais contribuem no combate à proliferação de ADM. 

No que tange à área nuclear, muito se discute o exemplo do mais universal de todos os 
tratados, o TNP, com suas falhas e conseqüentes tentativas de emendas, por ocasião das 
conferências de exames (Review Conference) qüinqüenais. Além disso, no sentido de reforçar 
sua capacidade de combate à proliferação de ADM nucleares por intermédio de medidas de 
verificação mais intrusivas, encontra-se em debate, já há alguns anos, a adoção do Protocolo 
Adicional (PA) ao Acordo de Salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica. 
Este instrumento, apesar de não ser ainda de adesão obrigatória por signatários do TNP, desde 
sua adoção em 15 de maio de 1997 pela AIEA, passou a ser motivo de pressão pela sua 
ratificação por países com programas nucleares em franco desenvolvimento, como é o caso do 
Brasil. 

A implementação plena de todos os tratados e convenções de significativa relevância 
na área de não-proliferação não foi plenamente observada até o final do ano 2006. É o caso do 
Tratado de  Proibição Completa de Testes Nucleares (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty – CTBT). A sua entrada em vigor enfrenta, inclusive, oposição clara estadunidense.  

Para se ter uma noção da posição particular defendida pelo presidente George W. 
Bush, basta fazer uma rápida leitura de um dos trechos do seu discurso de política externa em 
sua campanha à presidência dos EUA, em 2000, ainda como governador, conforme declarado 
em audiência na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, na Califórnia, em 
19 de novembro de 199958. 
                                                           
58 Revista Eletrônica da USIA, Vol. 5, Nº 2, Setembro de 2000: O Tratado Abrangente de Proibição de Testes 
Nucleares - CTBT (Declaração feita pelo Candidato Presidencial Republicano George W. Bush): “No árduo 
trabalho de interromper a proliferação, o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares não é a resposta. 
Afirmei que nossa nação deve prosseguir em sua moratória dos testes nucleares. Ainda muito mais importante é 
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(b) Adotar leis e regulamentos nacionais, onde isto ainda não tenha sido feito, para assegurar a 
observância aos compromissos assumidos no âmbito dos principais tratados multilaterais de 
não-proliferação; 

A recomendação de adoção de instrumentos legais que implementem e assegurem a 
aplicação de mecanismos decorrentes de regimes e tratados internacionais não se limita à 
mera sugestão pelo CSNU. Os relatórios nacionais, estabelecidos pela Resolução, devem 
conter detalhes de toda a legislação ou regulamentos nacionais existentes, os quais são 
examinados pelo Comitê 1540, notoriamente, quanto aos aspectos substantivos, quanto à 
eficácia de sua aplicação, abrangência e adequabilidade.  

Como já comentado, após uma primeira análise desses relatórios, os países 
responsáveis pelos mesmos foram solicitados a esclarecer eventuais informações colocadas de 
formas consideradas confusas, incompletas ou inadequadas. Portanto, os referidos relatórios 
se apresentam como mecanismos de transparência junto ao Grupo de Peritos do Comitê 1540 
no que respeita à implementação de legislações nacionais que visam atender aos regimes e 
tratados internacionais. Adicionalmente, servem de alerta a eventuais deficiências percebidas 
nas referidas análises realizadas pelo Comitê. 
 (c) A renovar e cumprir seus compromissos com a cooperação multilateral, em particular no 
sistema da Agência Internacional de Energia Atômica, da Organização para a Proibição das 
Armas Químicas e da Convenção de Armas Biológicas e Tóxicas, como meios importantes 
para buscar e alcançar seus objetivos comuns na área de não-proliferação e da promoção da 
cooperação internacional para fins pacíficos; 

Para o CSNU, não basta pertencer a um tratado ou convenção como país signatário. 
Há que se ir além, buscando a sua efetiva implementação. Sob este enfoque está a questão do 
cumprimento de todas as demandas dos tratados e acordos, com ênfase na questão da 
                                                                                                                                                                                     
a restrição do fornecimento de materiais nucleares e meios para seu fornecimento, fazendo disso uma prioridade 
com a Rússia e com a China. Nossa nação deve eliminar a demanda por armas nucleares, atendendo às 
preocupações de segurança daqueles que renunciem a essas armas. E a nossa nação deve reduzir a maléfica 
atração dessas armas pelos Estados nocivos, tornando-as inúteis com a defesa contra mísseis. O Tratado 
Abrangente de Proibição de Testes Nucleares não faz nada para atingir esses objetivos. Ele não suspende a 
proliferação, especialmente para regimes renegados. Ele não é fiscalizável. Ele não é obrigatório. E nos proibiria 
de assegurar a segurança e confiabilidade dos meios de intimidação da nossa nação, em caso de necessidade. 
Sobre esses assuntos cruciais, ele oferece somente palavras, falsas esperanças e altas intenções, sem nenhuma 
garantia. Podemos lutar contra a disseminação de armas nucleares, mas não podemos fazê-las se afastar com 
tratados insensatos”. 
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cooperação multilateral e, ainda, da assistência. Muito se tem discutido no período abrangido 
por esta tese sobre o tema prestação de assistência ou, pelo menos, oferta da mesma àqueles 
países que demonstrarem voluntariamente receptivos à idéia de recebê-la.  

Caso típico é observado no âmbito da OPAQ, onde algumas reuniões de Países-
Membros do seu regime já foram realizadas para a discussão das possibilidades de ofertas de 
assistência e, também, de levantamento de suas demandas, como previsto na implementação 
efetiva do Artigo X da Convenção (CPAQ)59, que trata da Assistência e Proteção contra as 
Armas Químicas.  

Para os efeitos do referido Artigo, entende-se por "assistência" a coordenação e o 
fornecimento aos Estados-Partes de proteção contra as armas químicas, incluindo 
equipamentos de detecção e sistemas de alarme, equipamentos de proteção, equipamentos de 
despoluição e despoluente, antídotos e tratamentos médicos e assessoria com relação a 
qualquer uma dessas medidas de proteção. 

 Sob este mesmo Artigo, em seu Parágrafo 7, todo Estado-Parte se compromete a 
prestar assistência por meio da OPAQ e, para esse fim, deve optar por uma ou mais das 
seguintes medidas: 

a) Contribuir para o Fundo Voluntário para a prestação de assistência que será 
estabelecido pela Conferência da CPAQ, em seu primeiro período de sessões; 

b) Estabelecer, se possível, no prazo máximo de 180 dias após a entrada em vigor 
desta Convenção, acordos com a Organização (OPAQ) sobre a obtenção de assistência, 
quando solicitada; 

c) Declarar, no prazo máximo de 180 dias após a entrada em vigor desta Convenção 
para o respectivo Estado-Parte, o tipo de assistência que o mesmo poderia proporcionar em 
resposta a um chamado da Organização. Não obstante, se um Estado-Parte não puder 
proporcionar, posteriormente, a assistência prevista na sua declaração, continuará obrigado a 
proporcionar assistência em conformidade com o presente parágrafo. 

Ademais, se um país não puder, tecnicamente, contribuir para este programa de 
assistência, nas diversas formas sugeridas pela Convenção, resta-lhe, ainda, a opção de 
contribuir monetariamente para o mencionado Fundo Voluntário. 
                                                           
59 Texto da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ), disponível no Link: 
http://ftp.mct.gov.br/cpaq/Texto.htm e http://www.opcw.org/. 
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Cabe, ainda, mencionar que procedimento similar está ocorrendo em relação à 
Resolução 1540, onde existem ofertas de prestação de assistência na implementação da 
mesma, bem como pedidos deste tipo de apoio. Estas ofertas/solicitações são consolidadas em 
itens específicos dos Relatórios Nacionais apresentados ao Comitê 1540 e, eventualmente, 
discutidas por ocasião da realização de seminários internacionais sobre o assunto, como 
aqueles realizados em Buenos Aires (Set/2005) e Lima (Nov/2006). 
 (d) A desenvolver modos apropriados para trabalhar com e informar a indústria e o público a 
respeito de suas obrigações sob tais leis; 

Por mais simples que pareça tal recomendação da Resolução 1540, é, na verdade, uma 
ferramenta trabalhosa, cara e imprescindível a ser desenvolvida por todos os países no sentido 
de se ter o melhor resultado na implementação de seus regimes e tratados pactuados. Em 
diversos fóruns relacionados ao combate à proliferação de ADM, têm sido apresentados 
aspectos positivos observados em função de programas nacionais de divulgação de 
compromissos internacionais pactuados pelos seus respectivos Governos.  

Estes programas procuram levar aos empresários e funcionários da iniciativa pública e 
privada, bem como ao público em geral, informações relacionadas à postura adotada pelo seu 
país junto à comunidade internacional, resultando em reflexos na legislação 
doméstica/nacional e em regras que devem ser obedecidas por todos os cidadãos.  

Conseqüentemente, também são informadas as penalidades decorrentes do não-
cumprimento das leis decorrentes dos acordos internacionais, fazendo com que os 
mencionados programas operem como estímulo à não-proliferação de ADM.  Tais resultados 
são obtidos, basicamente, pela realização de seminários, workshops, conferências, visitas às 
empresas e instituições ou, simplesmente, pela circulação de informações por canais 
apropriados, como por exemplo, em sítios da internet. Independente da forma, os melhores 
resultados são obtidos sempre quando existe a possibilidade de um debate ou interação dentre 
as partes envolvidas. 

3.2.9 Parágrafo Operativo nº 9 
9. Convoca todos os Estados a promover o diálogo e a cooperação em não-proliferação de 
modo a abordar a ameaça representada pela proliferação de armas nucleares, químicas e 
biológicas e seus meios de lançamento; 
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Nesse sentido, o próprio Comitê 1540, por meio de seu Presidente ou de seus peritos, 
tem atuado exemplarmente, seja estimulando os debates internacionais sobre não-proliferação, 
seja participando como representante do CSNU em conferências, encontros regionais e 
seminários visando a divulgação de suas atividades ou discutindo a implementação da 
Resolução 1540 nos diversos países que a apoiaram, com o objetivo, inclusive, de monitorar 
eventuais gaps ainda existentes.  

Nos dois anos iniciais da Resolução, de abril/2004 a dezembro/2005, representantes do 
Comitê 1540 (Presidente e Membros) participaram de um total de catorze eventos, 
distribuídos entre seminários, workshops e conferências60. O primeiro encontro regional 
relacionado com a implementação da Resolução 1540 foi realizado em Antígua, Guatemala, 
sob a coordenação da Argentina e Espanha, em junho de 2005,  visando a países da América 
Central e Caribe, com o objetivo de assistí-los na elaboração de seus relatórios nacionais, 
considerado o primeiro compromisso estabelecido pela Resolução.  

Como já mencionado na análise dos parágrafos Preambulares, a Argentina, em 
parceria com o Reino Unido, realizou em Buenos Aires um segundo encontro em setembro de 
2005, neste caso destacando a importância da Resolução e orientando os países participantes, 
da América Latina e Caribe, em como cumprir com suas obrigações estabelecidas na 
Resolução.  

Com este mesmo propósito, outro seminário foi realizado em abril de 2006 em 
Auckland, Nova Zelândia, com a participação de Estados-Partes do Fórum das Ilhas do 
Pacífico. Eventos semelhantes foram previstos para realização na China, no Peru e em Ghana, 
em 2006, como foi o caso do seminário das Nações Unidas, entitulado “Implementing United 
Nations Security Council Resolution 1540 in Asia and the Pacific”, realizado em  Beijing, 
China, de 12 a 13 de julho de 2006.  

Este evento, que foi subsidiado pelos governos da Austrália, China, Dinamarca, 
Noruega, Reino Unido e União Européia, foi realizado por iniciativa do governo chinês e 
organizado pelo Departamento para Assuntos de Desarmamento da ONU (Department for 
Disarmament Affairs - DDA), por intermédio de seu Centro Regional para a  Paz e 
Desarmamento na Ásia e Pacífico. Cabe destacar que o DDA apóia, sob todos os aspectos, os 
trabalhos do Grupo de Peritos do Comitê 1540, inclusive para facilitar o fornecimento de 
                                                           
60 Eventos relacionados no documento do Conselho de Segurança “S/2006/257 - Annex X -List of outreach 
activities as of April 2006 (UNSC)”. 
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assistência técnica aos Estados-Partes, visando uma implementação efetiva da Resolução em 
pauta, bem como mantém o sítio do Comitê 1540 na internet. 

O primeiro seminário no continente africano, sobre a implementação da Resolução 
1540, foi realizado em Accra (Ghana), em novembro de 2006. Para tanto, contou com o apoio 
da União Européia e do DDA. Quanto a Lima (Peru), foi realizado também em novembro de 
2006, com este mesmo apoio, um seminário regional visando países da América Latina e 
Região do Caribe. Tratou-se de um acompanhamento da evolução da implementação da 
Resolução 1540 desde a realização do seminário regional ocorrido em Buenos Aires 
(Argentina), em setembro de 2005, com destaque nas dificuldades encontradas, resultados 
obtidos e lições aprendidas no período em questão.  

A iniciativa de promoção de diálogo sobre não-proliferação também está sendo 
desenvolvida no âmbito de regimes, como, por exemplo, no Grupo de Supridores Nucleares, 
que tem como meta principal o combate à proliferação de tecnologias da área nuclear, por 
intermédio do controle de exportações. Nesse sentido, promove, não somente o debate interno 
sobre o tema, mas também atividades de extensão (outreach) com países que não fazem parte 
do Grupo.  

Portanto, atua de forma a promover um entendimento comum da questão do apoio 
voluntário ao combate à proliferação, pelo controle de transferências (exportações, 
importações, transbordos, trânsito), buscando agregar adeptos às Diretrizes do NSG e às suas 
Listas de Controle, independentemente do país não ser signatário do regime em pauta. Está, 
ainda, dentro de suas decisões recentes, a promoção de oferta de cooperação e transparência 
de suas atividades para com o Comitê da 1540, com o objetivo de contribuir para a eficácia da 
Resolução.  Em função de decisão unânime tomada no Grupo em 2005, periodicamente o 
Presidente do NSG comparece frente ao Comitê 1540 para reportar as atividades 
desenvolvidas no âmbito do Grupo em atendimento aos dispositivos previstos na Resolução.  

Nesta linha de atividades, mas com uma abordagem mais genérica, a Alemanha tem 
realizado seminários anuais sobre controle de exportação, como ocorreu em 2005 e 2006 em 
Berlim, Alemanha (Berlin Export Control Seminar). Neste caso, a proliferação de tecnologias 
das áreas química, missilística, nuclear e biológica foram tratadas com a mesma relevância, 
como precursores de ADM. 
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Finalmente, cabe destacar a realização da 50ª Conferência Geral da AIEA61, em 
setembro de 2006, onde, inserida na Agenda do evento, estava prevista discussão sobre 
cooperação na área nuclear e, em evento especial de dois dias, a discussão de proposta de 
emprego pacífico da energia nuclear, ao mesmo tempo em que limitando o espalhamento 
(spread) de tecnologias relacionadas às armas nucleares.   

O objetivo principal da Conferência, que contou com a presença de altos 
representantes dos 140 países-membros da AIEA, foi a questão da limitação em programas 
nucleares civis, do processamento de material empregável em armas (plutônio e urânio 
altamente enriquecido - HEU), bem como a produção de novos materiais pelas tecnologias de 
enriquecimento e reprocessamento.  

Dentro deste enfoque, o debate mais polêmico foi a questão da abordagem multilateral 
do ciclo do combustível, apresentado por grupo de peritos  estabelecido pela Agência onde, 
num trabalho de cooperação entre nações detentoras da tecnologia do ciclo do combustível, as 
mesmas centralizariam a produção e fornecimento de combustível nuclear para os demais 
países (denominado de Asssured Nuclear Fuel Supply), com o propósito de desestimular a que 
novos programas nucleares sejam desenvolvidos ao redor do mundo, minimizando, assim, o 
risco de que estas tecnologias caiam em mãos de grupos terroristas ou de atores não-estatais 
com objetivos proliferantes. Tanto Rússia quanto Estados Unidos são países que apóiam esta 
proposta e se colocam como candidatos ao fornecimento internacional destes combustíveis, os 
quais teriam na AIEA, a entidade controladora dessas transferências. 

3.2.10 Parágrafo Operativo nº 10 
10. Ainda, para enfrentar essa ameaça, convoca todos os Estados, em conformidade com suas 
autoridades legais e legislação nacionais e em consonância com a lei internacional, a agir 
cooperativamente para prevenir o tráfico ilícito de armas nucleares, químicas ou biológicas, 
seus meios de lançamento e materiais correlatos; 

Uma vez mais o CSNU convoca a cooperação internacional no sentido de combater a 
proliferação. Nesse sentido, destaca a importância da existência de mecanismos legais 
nacionais compatíveis com a legislação internacional, de forma a viabilizar atividades 
preventivas do tráfico de componentes e tecnologias que levem à obtenção de ADM. Algumas 
                                                           
61 Ver anúncio e agenda do evento no seguinte link:  
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Announcements.asp?ConfID=147 
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medidas internacionais promovidas pelos Estados Unidos têm atendido o presente parágrafo e 
servem como exemplo claro do que se pretende com sua implementação.  

É o caso da Proliferation Security Initiative (PSI), estabelecida sob a liderança 
estadunidense com o apoio de onze países62, em setembro de 2003. Tal iniciativa é consistente 
com a declaração do presidente do CSNU, em 1992, onde foi enfatizada a ameaça constituída 
à paz e segurança internacional pelas ADM, requerendo medidas da parte dos Países-
Membros das Nações Unidas em prevenir a proliferação das referidas armas. Nesse sentido, a 
PSI convoca países a atuar conjuntamente no trabalho de inspeção de meios de transportes 
aéreos e marítimos, visando coibir e detectar o tráfico de ADM. O número de países que dá 
suporte a esta iniciativa já ultrapassa, atualmente, a sessenta. 

Temos, também, a Container Security Initiative (CSI), que foi estabelecida pela U.S. 
Customs em janeiro de 2002, em função dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. 
Esta atividade continua sendo implementada pelo Customs and Border Protection (CBP), 
órgão ligado ao Department of Homeland Security dos EUA. Seus oficiais são destacados em 
portos estrangeiros, visando avaliar containeres identificados como de alto risco, de modo a 
impedir que grupos terroristas empreguem o sistema de transporte por container.  

Aproximadamente vinte megaportos já aderiram a esta iniciativa e se encontram sob 
vários níveis de implementação, dos quais destacamos: Hong Kong, Xangai, Singapura, 
Roterdam, Pusan, Bremerhaven, Hamburgo, Halifax, Vancouver, Montreal, Tóquio, Genova, 
Yantian, Antuérpia, Nagoya, Le Havre, La Spezia, Felixstowe, Algeciras, Kobe, e Yokohama. 

As atividades do CSI se resumem em quatro funções principais: (1) emprego de 
serviço de inteligência para identificar containeres considerados de alto risco; (2) cumprido 
esta etapa, realização de varredura (scanning) destes containeres nos portos de origem, antes 
que sejam embarcados com destino aos EUA; (3) emprego de alta tecnologia no processo de 
varredura destes containeres; e (4) emprego de  containeres desenvolvidos para serem à prova 
de ações de escamoteamento de seus conteúdos. 

Conforme informação recente divulgada pela AIEA é crescente o volume de tráfico de 
material nuclear no mundo. Observaram-se aproximadamente 20 casos de apreensão de 
                                                           
62 Membros Fundadores do PSI: Canadá; Dinamarca; Austrália*; Estados Unidos*; França*; Japão*; 
Alemanha*; Singapura; Itália*; Países Baixos*; Noruega; Polônia*; Portugal*; Rússia; Espanha*; Turquia e 
Reino Unido*. 
Nota: * Indica membro desde 2003. 
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material nuclear especial (plutônio ou urânio altamente enriquecido, matérias-primas 
empregáveis na construção de artefatos nucleares) roubado na década de 90. Dos 300 casos de 
furtos confirmados, aproximadamente 215 ocorreram no período 2000-2005.  

Neste sentido, a Megaports Initiative vem a complementar a Container Security 
Initiative, provendo ferramentas e métodos adicionais para identificar e avaliar o conteúdo de 
cargas suspeitas. Seus equipamentos provêem a emissão de alarmes identificadores de 
materiais radioativos, os quais são transmitidos para o pessoal encarregado pelo controle 
alfandegário do porto e, ainda, para a equipe de oficiais do CSI que atuam no mesmo. Após 
uma avaliação do alarme emitido pelos detectores, a referida equipe pode requerer inspeções 
complementares para avaliar a carga suspeita. 

O Departamento de Energia dos EUA (DOE/US) está negociando bilateralmente com 
cerca de 20 países, com vistas à ampliação da ação de coordenação da Megaports Initiative. 
Países como Grécia, Espanha, Bélgica e Países Baixos encabeçam a lista daqueles que 
aderiram a esta iniciativa estadunidense. 

Operacionalmente, alarmes contadores de nêutrons são empregados para detectar 
plutônio, enquanto alarmes contadores de radiação gama detectam a presença de Césio-137 e 
Cobalto-60, comumente empregados como radioisótopos para fins médicos, mas que seriam 
fundamentais e adequados pra a construção de RDDs (Radiological Dispersal Device), com 
finalidades terroristas. Ademais, o emprego de sistemas com tecnologias de imagem a base de 
raios gama provêem imagens com alta definição sobre o conteúdo dos containeres, 
similarmente a um grande aparelho de Raios-X. Por outro lado, sistemas avançados auxiliam  
na detecção de fontes com blindagem de radiação, que não podem ser identificadas pelos 
sistemas comuns de varredura de radiação. 

Finalmente, uma outra iniciativa de cooperação internacional a ser mencionada se trata 
do Commodity Identification Training (CIT), também promovida sob a tutela do governo dos 
EUA. Essa iniciativa se encontra inserida no International Nonproliferation Export Control 
Program (INECP), uma atividade sob a responsabilidade da National Nuclear Security 
Administration (NNSA), órgão do Departamento de Energia (DOE/US).  

Trata-se de um programa de treinamento de pessoal que opera no controle 
alfandegário, em portos, aeroportos e fronteiras, com o objetivo de identificar e apreender 
tráfico ilícito de itens relacionados à produção de armas nucleares, químicas e biológicas, bem 
como seus vetores, os mísseis. Para implementar este controle de forma internacional, os 
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EUA oferecem gratuitamente o treinamento nos países que considerem relevantes sob o 
aspecto de tipo e volume de exportações.  

O Brasil negociou em 2006 a realização desse treinamento em duas etapas, para serem 
executadas no primeiro semestre de 2007: o CIT regular, numa etapa inicial, com aspectos 
gerais de fiscalização, visando inspetores e fiscais alfandegários, seguido do CIT avançado, 
que visava pessoal sênior, que se tornariam instrutores para divulgar as mesmas informações 
para demais representantes do governo brasileiro.  

3.2.11 Parágrafo Operativo nº 11 
11. Expressa sua intenção de monitorar de perto a implementação desta resolução e, no nível 
apropriado, tomar outras decisões que porventura se façam necessárias para esse fim; 

Neste penúltimo parágrafo operativo, o CSNU procura deixar clara sua intenção de 
acompanhar, de forma efetiva, a implementação da Resolução 1540 em cada país signatário 
da mesma. Como já observado em parágrafos anteriores (em particular no de número quatro), 
um dos meios mais apropriados para este fim é a avaliação dos relatórios nacionais.  

Tais documentos, além de refletir o Estado da Arte de cada país, no que se refere ao 
cumprimento das obrigações estabelecidas pela Resolução, permitem os exames pelos peritos 
do Comitê 1540, que podem resultar em sugestões de correções ou melhorias das ações já 
tomadas. Ademais, as conclusões desse Comitê são empregadas para respaldar apreciações 
posteriores, por parte do CSNU, como estabelecido no Parágrafo Operativo no. 4.  

3.2.12 Parágrafo Operativo nº 12 
12. Decide manter a questão sob sua custódia. 

Concluindo a relação de atividades estabelecidas nos parágrafos operativos, neste 
último, o CSNU reafirma sua posição de autoridade competente sobre os assuntos abrangidos 
na presente Resolução. Apesar de redigida de forma objetiva e singela, a decisão aqui 
destacada lembra claramente aos países membros da ONU o fórum a que se sujeitarão aqueles 
que não cumprirem com suas responsabilidades junto ao Comitê 1540. 
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3.2.13 Definições Para o Propósito Exclusivo da Resolução 1540  
• Meios de lançamento: mísseis, foguetes e outros sistemas não-tripulados capazes de lançar 
armas nucleares, químicas ou biológicas, que são especialmente projetados para tal uso. 
 
• Ator não-Estatal: indivíduo ou entidade, que não age sob a autoridade legal de qualquer 
Estado, na condução de atividades compreendidas no escopo desta resolução. 
 
• Materiais correlatos: materiais, equipamento e tecnologia cobertos por tratados e acordos 
multilaterais relevantes, ou incluídos em listas de controle nacionais, que possam ser 
empregados para o projeto, desenvolvimento, produção ou emprego de armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento. 
 

Como nota explicativa de rodapé, a Resolução 1540 apresenta as três definições que 
são empregadas de forma recorrente ao longo da mesma. Desta forma, a primeira delas se 
refere a um conceito similar àquele empregado no Regime de Tecnologia de Mísseis 
(MTCR), quando explica o que são meios de lançamento (ou vetores de lançamento, jargão de 
uso típico no meio militar).  

Os mísseis são considerados foguetes inteligentes, pois possuem capacitação para, 
uma vez lançados, estabelecer um plano de busca do seu alvo, corrigindo sua trajetória em 
função de parâmetros pré-estabelecidos como, tamanho do alvo, tipo, distância, localização 
geográfica ou até perfil físico, como por exemplo, em função de imagem fotográfica contida 
em sua memória. Os foguetes são equipamentos transportadores de cargas explosivas, como 
os mísseis, mas que têm sua trajetória definida nas condições iniciais de seus lançamentos 
(ex.: velocidade, direção, conteira – ângulo de lançamento em relação a um referencial no 
plano vertical –, e elevação – ângulo de lançamento em relação ao plano horizontal –). 
Portanto, o ponto a ser atingido é estimado por ocasião de seu lançamento, não podendo ser 
corrigida sua trajetória após isto. 

O MTCR tem como uma de suas atribuições controlar as exportações de tecnologias 
ou bens que possam contribuir para o desenvolvimento e construção de mísseis, foguetes, 
Veículos Aéreos Não-Tripulados (UAV - Unmanned Aerial Vehicles), ou equipamentos 
especialmente projetados que tenham capacidade para transportar cargas contendo material 
convencional, nuclear, químico ou biológico. Dois parâmetros que caracterizam esses vetores 
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são: a questão da carga limite, em peso (payload), que têm condição de transportar; e a 
questão do alcance (autonomia) que têm condição de atingir.63  

O exemplo particular do UAV engloba dispositivos especiais capazes de voar sem a 
presença a bordo de um piloto humano. É o caso de veículos lançadores de satélites, 
aeromodelos de médio e grande porte, mini-aviões empregados para servirem de alvo para 
canhões antiaéreos em exercícios militares de tiro (conhecidos como drones), bem como 
mini-aviões que são usados em operações de reconhecimento, identificação e localização 
(designação) de alvos, ou inteligência (fotografar ou filmar instalações inimigas durante 
operações de guerra ou de espionagem). Nesta mesma linha já existem os UAVs armados, 
empregados para operações de ataques, e que são conhecidos como UAVs de Combate 
(UCAV - Unmanned Combat Air Vehicle), o que justifica a preocupação no controle adotado 
pelo MTCR. 

A segunda nota explicativa refere-se ao Ator Não-Estatal, o grande alvo da Resolução 
1540. De acordo com a teoria de relações internacionais, se tratam de atores que atuam no 
nível internacional, mas que não são considerados Estados. A admissão desta definição na 
teoria de relações internacionais vai contra preceitos fundamentais de algumas escolas 
clássicas, as quais argumentam que as interações entre os Estados são consideradas as 
relações fundamentais de interesse ao se estudar os eventos internacionais.  

Alinhado com a referida teoria e com a Resolução 1540, temos classificados como os 
principais Atores Não-Estatais as Organizações Não-Governamentais (ONG), corporações de 
empresas multinacionais, grupos internacionais de crime organizado e grupos de terroristas ou 
de atividades paramilitares, todos agindo à revelia da autoridade legal do Estado onde estão 
sediados, quando exercendo atividades proibidas por esta Resolução. 

Finalmente, na terceira nota explicativa temos uma definição de “materiais correlatos”. 
O parágrafo preambular, que faz menção a este termo, procura separar as armas de destruição 
em massa daqueles que seriam os materiais correlatos, dando a entender que se tratam de 
materiais precursores e essenciais para a obtenção das mesmas. As listas nacionais ou 
internacionais de controles de transferências tratam basicamente destes materiais.  

                                                           
63 De acordo com o anexo às Diretrizes do MTCR (Equipment, Software and Technology Annex 
MTCR/TEM/2005/ANNEX/002), valor para a carga transportada é de pelo menos 500 kg, enquanto o valor para o 
alcance é acima de 300 km. Cópia disponível no Link: http://www.mtcr.info/english/Annex2005-002.pdf  



    
Universidade de Brasília 
 

- 93 - 

Neste sentido, se resumem em compêndios de itens (que incluem materiais, 
equipamentos, serviços ou tecnologias tangíveis e intangíveis – esta última inclui o 
conhecimento) diretamente relacionados às quatro principais áreas (nuclear, química, 
biológica e missilística) e, ainda, os bens de uso duplo (aqueles que são empregados nessas 
mesmas áreas, para fins comerciais e pacíficos, mas que também podem ser aplicados com a 
finalidade bélica).  

A Resolução menciona a questão do tráfico ilícito destes materiais e a nova ameaça 
que isto se constituiu. Este fato é extremamente relevante, uma vez que o tráfico por parte do 
fornecedor normalmente está vinculado ao lucro fácil e rápido, e que se constitui numa 
modalidade comercial de difícil combate. Portanto, para o fornecedor, as conseqüências do 
emprego do material fornecido não são consideradas como óbices. Os canais de transferências 
são, via-de-regra, os mesmos empregados pelo comércio regular, porém, de forma ilícita. Por 
este motivo, a Resolução enfatiza a implementação de controles efetivos de transferências, 
relevando que, desta forma, muito comércio ilícito poderá ser impedido ou, pelo menos 
coibido.  

A grande dificuldade adicional é a questão dos mencionados bens de uso duplo. Fica a 
cargo dos órgãos licenciadores, anuentes, controladores e fiscalizadores  a responsabilidade de 
avaliar e detectar o emprego possível do item para finalidades bélicas, quando não descritas 
nas guias de transferências. Portanto, os diversos níveis de controles devem ser devidamente 
sintonizados para operar coadunados de forma a impedir os desvios de objetivos das  
transferências. Este é, portanto, um dos maiores desafios colocados pela Resolução, ou seja, o 
combate efetivo desta nova dimensão relativa ao tema da proliferação de ADM. 
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PARTE 3 

4. Comentários Gerais 
No presente capítulo tivemos a oportunidade de esmiuçar cada parágrafo, Preambular 

ou Operativo, da Resolução 1540. Como o leitor pôde perceber, tal análise se fez necessária 
pois, como já afirmado, numa primeira leitura, feita de forma superficial, poderíamos deixar 
de perceber diversos detalhes de relevada importância e implicância para os Países-Membros 
da ONU, seus signatários. 

Com vistas a simplificar esta percepção, as menções de exemplos e referências a fatos, 
acordos, tratados e regimes foram realizadas para ilustrar com casos reais, sem, no entanto, 
nos atermos a cada um deles com exagerado aprofundamento. Isto se deve ao fato de que, no 
próximo capítulo, voltaremos a abordar diversas iniciativas nacionais planejadas, em 
andamento ou em fase de implementação, que atendem as várias demandas fixadas pelo 
CSNU por ocasião da elaboração da Resolução 1540. 

Portanto, quando da análise dos relatórios nacionais do Brasil e Estados Unidos, 
esperamos contar com essa base inicial de informações já disponibilizadas ao leitor, o que 
certamente facilitará as discussões a serem retomadas.   
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CAPÍTULO III 

PARTE 1 

1. Introdução 
Os capítulos III e IV, como previamente mencionado, serão inteiramente dedicados a 

uma avaliação dos relatórios nacionais de Brasil e Estados Unidos, os quais foram 
encaminhados em 2004 ao Comitê 1540 (estabelecido pelo CSNU), em atendimento ao 
Parágrafo 4 da Resolução 1540. Não será feito, no entanto, comparação entre as medidas 
adotadas por cada um desses dois países, visto que isto se trata do objetivo do Capítulo V. 
Será, também, deixado para essa fase posterior a discussão das informações complementares 
fornecidas por ambos os países em atendimento ao pedido de esclarecimento por parte do 
referido Comitê, após a conclusão do exame do primeiro relatório preparado pelos dois 
Governos sobre a implementação da referida Resolução. Nesse sentido, a presidência do 
Comitê 1540 estabeleceu o procedimento de solicitar informações adicionais e 
esclarecimentos sobre aspectos específicos das legislações relevantes referidas nos relatórios. 
Para tanto, encaminhou suas questões arranjadas em uma matriz especialmente preparada 
pelos peritos do Comitê para servir de instrumento de apoio aos trabalhos de ambas as partes, 
Estado-Membro e Comitê. 

Nesse sentido, consideramos relevante, ainda, salientar que os exames realizados pelo 
Comitê 1540 são de caráter sigiloso, ao contrário dos Relatórios Nacionais, que são públicos e 
disponibilizados no site do referido Comitê. Portanto, somente cada país em questão tem 
acesso, através de sua representação diplomática junto à ONU, à matriz de análise realizada 
pelos peritos e subsequentemente aprovada pelo Comitê 1540. 

2. Seqüência de Análise 
Inicialmente abordaremos o Relatório Nacional do Brasil e, em seguida, ao dos 

Estados Unidos. A razão da escolha não está vinculada a nenhuma razão em especial, a não 
ser o fato de que o relatório mais extenso foi deixado por último, pois, como veremos, os 
Estados Unidos possuem uma participação mais abrangente em regimes internacionais, o que 
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resulta em uma legislação mais diversificada e em um número de medidas de não-proliferação 
superior àquelas identificadas no caso do Brasil. 

Visando sistematizar o trabalho e facilitar a compreensão de cada relatório, 
adotaremos procedimento similar ao observado no Capítulo II, onde o texto original da 
Resolução 1540 é apresentado de forma emoldurada em uma caixa de texto.  

Em seguida, é reproduzida a tradução em português do respectivo “Posicionamento 
Nacional” referente ao mesmo item, conforme conteúdo do Relatório Nacional, empregando 
fontes em itálico e preservando a formatação original, incluindo os marcadores (bullets) dos 
parágrafos. Os comentários e avaliação do autor são apresentados de forma destacada, sob o 
título “Análise do Posicionamento Nacional”. Eventualmente, em função do conteúdo e 
extensão do referido Posicionamento, tanto o mesmo quanto a avaliação são divididos em 
partes, no formato de subitens, para simplificar a abordagem e análise pelo autor, além de 
facilitar a leitura e compreensão do tópico em pauta. Portanto, teremos uma cópia completa 
do Relatório Nacional do Brasil distribuída ao longo do presente capítulo, o que descarta a 
necessidade de colocá-lo como mais um documento em anexo, passando a ser tratado apenas 
como uma referência. 
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PARTE 2 

3. Análise do Relatório Nacional do Brasil 
Por meio de Nota Verbal64 emitida em 29 de outubro de 2004 a Missão Permanente do 

Brasil junto às Nações Unidas encaminhou, como anexo, o Relatório Nacional Brasileiro ao 
Comitê 1540 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Trata-se de um documento com a 
extensão de 25 páginas, o qual aborda parcialmente a Resolução 1540, ou seja, somente os 
parágrafos operativos nº 1, 2, 3(a), 3 (b), 3(c), 3(d), 6, 8(a), 8(b), 8(d) e 10.  

3.1 Análises dos Posicionamentos Nacionais abordados pelo Relatório Nacional 
do Brasil 

3.1.1 Parágrafo Operativo nº 1 

1. Decide que todos os Estados devem abster-se de prover qualquer forma de apoio a atores 
não-estatais que procurem desenvolver, adquirir, manufaturar, possuir, transportar, transferir 
ou utilizar armas nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento; 

3.1.1.1 Posicionamento Nacional 
O Brasil está completamente comprometido com os objetivos de não-proliferação de 

ADM e com os esforços internacionais visando prevenir atores não-estatais de terem acesso a 
estas armas, assim como, aos materiais e tecnologias a elas associadas. 

Para o Brasil, uma consistente e sustentável estratégia internacional de longo termo 
precisa necessariamente ser seguida por medidas concretas no campo do desarmamento. O 
Brasil está convencido que somente a completa eliminação de ADM pode garantir que estas 
armas nunca irão cair nas mãos de atores não-estatais. 
                                                           
64Documento S/AC.44/2004/(02)/17, de 3 de novembro de 2004, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
contendo Nota Verbal, datada de 29 de outubro de 2004, da Missão Permanente do Brasil junto às Nações 
Unidas, endereçada ao Presidente do Comitê do Conselho de Segurança, estabelecido em atendimento à 
Resolução 1540 (2004). 
Cópia disponível nos links:  
Em inglês: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/592/89/PDF/N0459289.pdf?OpenElement 
Em espanhol: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/592/92/PDF/N0459292.pdf?OpenElement 
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O Brasil também acredita que um combate efetivo à existente ameaça de atores não-
estatais ganharem acesso a ADM requer pelos Estados-Membros não somente a 
implementação de legislação nacional adequada, mas também o engajamento e cooperação 
da comunidade internacional. Por esta razão, além de estabelecer e implementar uma 
legislação nacional vigorosa nesta matéria, o Brasil tem aderido e cumpre plenamente com 
todas as obrigações estipuladas por instrumentos internacionais relevantes nos campos de 
desarmamento e não-proliferação. O Brasil vem implementando plenamente todas as 
obrigações contidas nas Resoluções do Conselho de Segurança 1373 (2001) e 1540 (2004).  

3.1.1.1 Análise do Posicionamento Nacional 

A posição brasileira de apoio à não-proliferação é registrada de forma bastante direta 
pelo emprego de um texto com poucas palavras. Adicionalmente, coerentemente com seus 
discursos observado em fóruns semelhantes, o Brasil reforça sua mensagem de apoio a 
medidas de suporte ao desarmamento, numa clara demonstração de postura crítica às 
iniciativas adotadas pelos NWS (Países Nuclearmente Armados), os quais abordam com 
maior ênfase sempre a questão de não-proliferação de ADMs, deixando em segundo plano a 
redução do número dessas armas e, pior, a sua extinção.  

Desse modo, o Brasil inicia seu relatório de forma estratégica, enfatizando o contexto 
de pontos sabidamente existentes em sua Constituição Federal, bem como sua legislação de 
combate ao acesso a tecnologias beligerantes por parte de atores não-estatais, registrando, 
ainda, seu apoio aos dois mencionados instrumentos legais do CSNU. 

Subentenda-se no final de seu posicionamento que a ação de implementação não está 
concluída, se tratando de um processo demorado e que precisa de constante atenção e revisão, 
além de  requerer a avaliação e corroboração do seu Senado Federal. 
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3.1.2 Parágrafo Operativo nº 2 
2. Decide também que todos os Estados, em observância a seus procedimentos nacionais, 
devem adotar e implementar leis apropriadas e efetivas que proíbam qualquer ator não-estatal 
de manufaturar, adquirir, possuir, desenvolver, transportar, transferir ou empregar armas 
nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento, em particular para propósitos 
terroristas, bem como tentativas de se envolver em quaisquer dessas atividades, delas 
participar como cúmplice, apoiá-las ou financiá-las; 

3.1.2.1 Posicionamento Nacional 
O Brasil incorporou todas as diretrizes relacionadas ao controle e proteção de 

materiais, equipamentos e tecnologias sensíveis que possam ser empregados na produção de 
ADM estipuladas por tratados internacionais como Tlatelolco, TNP, CPAQ, CPAB, CTBT e 
por regimes de controle de exportações dos quais o País é Parte, tais como o NSG e o MTCR. 
Tem, também, integrado em sua legislação outras diretrizes adotadas por organizações 
internacionais, como a AIEA e IMO. Além disso, o Brasil possui um sistema adequado e 
eficiente de legislação nacional que define e penaliza, entre outros, crimes de terrorismo e 
sabotagens, extensivos a todos os atores que possam prover alguma forma de apoio, ativo ou 
passivo, a tais atos. A legislação nacional brasileira é fundamentada em três instrumentos 
legais essenciais: 

• A CF de 1988 determina que “a prática de (...) de terrorismo e crimes definidos 
como hediondos devem ser considerados por lei como inafiançáveis e não sujeitos 
a graça ou anistia, e seus principais agentes, ou aqueles que se omitem enquanto 
capazes de evitar tais crimes, deverão ser considerados os responsáveis”; 

• A Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170, de dezembro de 1983) define e 
penaliza crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, incluindo 
aqueles de terrorismo, sabotagem e transferência, estocagem e disseminação de 
material militar; 

• A Lei sobre Crimes Hediondos (Lei nº 8.072, de julho de 1990) define como 
hediondos (crimes de gravidade particular, para os quais são providas 
penalidades severas), ofensas e crimes definidos sob o Código Penal Brasileiro, 
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caracterizando-os como inafiançáveis e não sujeitos à anistia, graça ou indulto. 
Crimes de terrorismo, genocídio e de indução de epidemias pela liberação de 
patogênicos na atmosfera são incluídos nesta lista. 

• 3.1.2.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Inicialmente é destacada a adesão nacional a diversos tratados, convenções e regimes 

que visam à não-proliferação de ADM. Como resultado da participação em tais acordos 
internacionais, o Brasil se compromete a implementar em sua legislação as respectivas 
diretrizes e listas de controle de transferências, quando existentes, como bem veremos ao 
longo de outros posicionamentos do Brasil no presente relatório. No entanto, perceberemos 
que, por diversas vezes, a legislação que atende a certas diretrizes já eram instrumentos 
sedimentados no arcabouço jurídico brasileiro, independentemente de sua adesão ao 
mencionado acordo internacional. 

Como pode ser percebido, de forma bastante clara, os três instrumentos legais 
essenciais datam, como mencionado, períodos anteriores à adesão a acordos internacionais 
que visam à não-proliferação e ao combate ao terrorismo. Isto se resume num ponto favorável 
à iniciativa brasileira nesse sentido. No entanto, a referência a crimes de terrorismo oferece ao 
indivíduo que recorre à legislação, dificuldades sob o aspecto de interpretação jurídica, uma 
vez que a mesma não o define, como bem observado durante seminário realizado por 
magistrados no Brasil65: “A expressão "terrorismo" é utilizada para significar uma 
determinada figura delituosa. A Lei de Segurança Nacional (Lei nº 6.620/78) já se referia a 
"praticar terrorismo".  A atual legislação que define  os  crimes  contra  a  segurança  
nacional  e  a  ordem política e social (Lei 7.170/83) repete a dogmática, mencionando   "atos  
de   terrorismo". Contudo, estas leis jamais definiram o que significa "atos de terrorismo".  A 
atual Constituição considera o terrorismo  como  um crime inafiançável e insuscetível de 
graça ou anistia.  Esta menção, no entanto, em   nada  concorre  para  o  esclarecimento  
doutrinário do  tema, pois que a dificuldade dos tratadistas está  na  conceituação doutrinária 
do que seja terrorismo. Certo, portanto, que enquanto não for obtida uma definição teórica, 
dificilmente o legislativo brasileiro conseguirá formular um projeto de lei que o tipifique,  
dando efetividade  à norma constitucional  ressaltada.”  

                                                           
65Resumo do “II Seminário de Segurança Privada - Terrorismo e Legislação Penal Brasileira", dias 4 e 5 de 
março de 2002, Auditório da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. 
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Como pudemos notar, no que se refere ao entendimento oficial sobre o termo 
“Terrorismo”, existem lacunas relevantes na legislação nacional que são observadas quando 
procedida sua leitura por especialistas da área legal. Portanto, podemos inferir que, talvez  
pela inexperiência brasileira na lida com crimes de terrorismo, a necessidade de aperfeiçoar 
sua legislação no sentido de viabilizar a penalização inquestionável de crimes de terrorismo 
ainda não tenha sido percebida com tanta importância. No entanto, trata-se de um importante 
passo a ser dado pelo nosso Poder Legislativo, mesmo se considerando a falta de consenso 
sobre a definição oficial para o termo “terrorismo” no âmbito da pópria ONU, como já 
discutido no Capítulo 2 dessa tese. 

3.1.2.2 Posicionamento Nacional 
- Controles legais sobre transferências e armazenamento de materiais, 
equipamentos e tecnologias correlatas 
O Brasil exerce controle sobre transferências internacionais de materiais, com 

possível aplicação em ADM, de acordo com a Lei nº 9.112, de outubro de 1995. 
Esta Lei define como bens sensíveis: Todos aqueles com possíveis aplicações 

militares; bens de uso duplo, e aqueles que possam ser empregados no campo nuclear, 
químico e biológico, assim como seus meios de lançamento. Ela também estabelece controle 
de exportação sobre estes bens e aos serviços diretamente relacionados aos mesmos. 

3.1.2.2 Análise do Posicionamento Nacional 
A referida Lei 9.112 se caracteriza como um dos instrumentos nacionais pioneiros no 

controle das exportações brasileiras de bens que possam ser aplicados no desenvolvimento e 
produção de armas de destruição em massa, na mesma definidos como sendo “bens 
sensíveis”. Sua abrangência, no entanto, logo foi percebida como que limitada, o que resultou 
em Projeto de Lei do Senado (PLS 310/95)66, enviada ao Senado Federal para aprovação.  

A referida limitação se caracteriza como sendo o controle somente da “exportação” 
dos referidos bens, quando, para uma maior eficiência e adequada eficácia, deveria cobrir 
                                                           
66 PLS nº 310/95, de 16 de novembro de 1995, de autoria do senador Eduardo Suplicy - Altera dispositivos da 
Lei nº 9.112, de 10 de outubro de 1995, que dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente 
vinculados, e dá outras providências. 
Dados disponíveis no link: http://legis.senado.gov.br/pls/prodasen/PRODASEN.RPT_MATERIA.SHOW 
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também o quesito “importação”. Portanto, em sua revisão pelo PLS 310/95, seu controle se 
estende para “transferências de bens sensíveis”, as quais englobam ambas as transações 
comerciais. Cabe, no entanto, destacar a exacerbada lerdeza do Poder Legislativo brasileiro 
em aprovar tal revisão, cuja data de proposição antecede a adesão nacional aos regimes do 
NSG e MTCR, uma vez que é de 1995, resultando numa deficiência notável de legislação tão 
relevante para a eficácia no combate ao tráfico ilícito. Conforme informação obtida no Portal 
Legislativo do Senado Federal, tal Projeto de Lei foi arquivado67 em março de 2007, o que 
comprova, infelizmente, o não entendimento por parte dos senadores da importância que o 
mesmo representa ao controle nacional de transferência de bens sensíveis. Caberia, talvez, 
uma ação conjunta do MCT e MRE para que uma nova proposta, baseada no PLS 310/95, seja 
elaborada e apresentada com caráter de urgência àquela Casa Legislativa. 

3.1.2.3 Posicionamento Nacional 
A. Nuclear 
Além das obrigações derivadas do Tratado de Não-Proliferação (TNP) e da 

incorporação em sua legislação nacional das Diretrizes adotadas no contexto do Grupo de 
Supridores Nucleares (NSG), do qual é membro, o Brasil desenvolveu legislação nacional 
específica para o controle de toda atividade nuclear, incluindo definição de ofensas e 
estabelecimento de punições para atividades não autorizadas pelo Governo neste campo. 

- A Constituição Federal de 1988 determina que “toda atividade nuclear dentro do 
território nacional deva ser admitida somente para finalidades pacíficas e sujeitas a 
aprovação pelo Congresso Nacional”; 

- A Lei nº 4.118, de agosto de 1967, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), determina que todas as atividades relacionadas à área nuclear (transferência, 
posse, desenvolvimento, produção, etc.) são monopólio do Estado; provê que o controle 
dessas atividades é incumbência da CNEN; define como crime contra a Segurança Nacional 
a importação ou exportação de materiais nucleares e proíbe a posse e transferência de 
materiais nucleares, incluindo subprodutos, sem a autorização da CNEN, mesmo dentro do 
mercado interno. 
                                                           
 
67SF PLS 00310/1995 – Data 05/Março/2007 – SARQ – Secretaria de Arquivo do Senado Federal – Processo 
arquivado ao final da 52ª Legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato nº 97, de 2002, do 
Presidente do Senado Federal.  
Dados disponíveis no link: http://legis.senado.gov.br/pls/prodasen/PRODASEN.LAYOUT_MATE 
_DETALHE.SHOW_MATERIA?P_COD_MAT=1694 
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- A Lei nº 6.453, de outubro de 1978, estabelece responsabilidade civil para danos 
nucleares e responsabilidade criminal para atos relacionados a atividades nucleares. Ela 
define e penaliza a produção, processamento, fornecimento e emprego de material nuclear 
sem a necessária autorização, ou para outros propósitos além daqueles permitidos por lei, 
assim como a exportação e importação de materiais nucleares sem a devida licença oficial. 
Se relacionadas a ato terroristas, as penalidades associadas a essas ofensas são cumulativas 
àquelas providas para crimes de terrorismo. 

3.1.2.3 Análise do Posicionamento Nacional 
Tomando-se como referência o estabelecido em sua Constituição Federal de 1988, o 

Brasil aderiu tardiamente ao TNP, quando assumiu internacionalmente em 1998 o 
compromisso de não empregar a tecnologia nuclear para o desenvolvimento de armas 
nucleares. Sua decisão de não realizar testes nucleares, no entanto, antecede em muito esta 
data, visto que a sua ratificação do Tratado de Tlatelolco ocorreu em 1967.  

Ademais, seu posicionamento em relação à área nuclear está definido como 
compromisso nacional interno, registrado em sua Carta Magna, quando determina o emprego 
da tecnologia nuclear somente para finalidades pacíficas. Ratificando esta decisão, está a sua 
adesão, em 1996, ao Grupo de Supridores Nucleares, que requereu como requisito a 
assinatura de acordo de não-proliferação relevante na área nuclear, adesão ao Acordo de 
Salvaguardas da AIEA e a prática efetiva de controle de exportações de bens relacionados 
também a esta área, consolidado no emprego de listas nacionais de controle de exportações, 
de bens e tecnologias nucleares ou a elas relacionados.  

A criação da CNEN como órgão governamental de controle do monopólio nacional, 
no que respeita às atividades relacionadas à área nuclear, vem a cobrir uma lacuna 
fundamental no combate aos crimes contra a segurança nacional, além de criar, indiretamente, 
um mecanismo regulador e de contabilidade de materiais nucleares, bem como de licenciador 
de atividades relacionadas à área nuclear. Aparentemente, temos uma superposição das 
atividades relacionadas ao NSG, praticadas pela Coordenação-Geral de Bens Sensíveis 
(CGBE), no MCT, com aquelas praticadas pela CNEN, no que respeita ao controle de bens 
sensíveis da área nuclear. 

 De fato, ambas as instituições controlam transferências, sendo que a Autoridade 
Nacional no assunto, definida como sendo o Ministro da Ciência e Tecnologia, é delegada à 
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CGBE. Nesse caso, para transferências de bens constantes das listas nacionais de bens 
sensíveis, a CNEN atua como órgão assessor técnico da Autoridade Nacional na avaliação das 
exportações de materiais nucleares. Já para o caso de fontes radioativas, a atuação da CNEN 
seria independente da CGBE, como previsto na Lei nº 4.118/67.  

A Lei nº 6.453/78, por sua vez, cumpre função importantíssima no combate à 
proliferação nuclear, quando criminaliza atividades correlatas e define penalidades para estes 
crimes, ao mesmo tempo em que torna as penalidades mais duras quando relacionadas ao 
terrorismo, já no ano de 1978, muito antes da criação da Resolução 1540. 

A primeira versão do Relatório Nacional do Brasil, no entanto, não contém 
informações sobre a atualização das listas de controle da área nuclear, tarefa esta preconizada 
na própria Resolução 1540. Esta tarefa de revisão, por sua vez, iniciada em 2002, até outubro 
de 2007 ainda não havia sido publicada como oficialmente concluída. Resulta, pois, em 
ineficiência no mecanismo de triagem das transferências, pois inviabiliza a vinculação 
automática, via SISCOMEX, de todos os itens atualmente controlados pelo Brasil, em 
atendimento às Diretrizes do NSG. Ou seja, cria uma janela por onde podem passar 
despercebidas, principalmente, transações comerciais de itens de emprego duplo, como 
materiais, equipamentos industriais e máquinas-ferramentas de alta precisão em geral. 

3.1.2.4 Posicionamento Nacional 
B. Química 
Além das obrigações derivadas da CPAQ, adotada internamente pelo Decreto 

Legislativo nº 9, de março de 1996, o Brasil exerce estrito controle sobre todas as atividades 
envolvendo transferências, produção e armazenamento de materiais químicos. 

- O Decreto nº 2.074, de novembro de 1996, estabelece a Comissão Interministerial 
para a Aplicação das Provisões da CPAQ, e define as obrigações e responsabilidades 
derivadas da Convenção. O Decreto provê que nenhuma pessoa natural ou legal deverá 
desenvolver ou contribuir, de forma alguma, para atividades proibidas pela CPAQ, ou 
recusar em colaborar com a condução dos trabalhos da referida Comissão Interministerial. 

- O Decreto no 3.665, de novembro de 2000, atualiza o documento “Regulamentos 
para a Supervisão de Produtos Controlados (R-105)”, contido no Decreto nº 24.602, de julho 
de 1934. Este Decreto enfatiza a necessidade de autorização formal pelo Exército Brasileiro 
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para todas as atividades relacionadas à produção, reprocessamento, manutenção, uso 
industrial, manuseio, uso esportivo com o propósito de coletar, exportar, importar, realizar 
liberação alfandegária, armazenamento, comércio e tráfico de produtos contidos no Anexo I 
do documento “R-105”, onde todos os agentes químicos abrangidos pela CPAQ são listados.   

- Medida Provisória nº 2.186-16, de agosto de 2001, proíbe o “acesso a agentes 
genéticos com o propósito de (…) desenvolvimento de armas biológicas ou químicas”. 

3.1.2.4 Análise do Posicionamento Nacional 
Historicamente, 1995 e 1996 foram anos relevantes para o estabelecimento da 

legislação brasileira que visa o controle de bens sensíveis. A extinta Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) coordenou os trabalhos de elaboração da 
mencionada Lei 9.112/95 e das decorrentes legislações aplicadas a cada uma das áreas 
relacionadas aos bens sensíveis, ou seja, nuclear, química, biológica e missilística.  

Conseqüentemente, essa Lei resultou na adoção das ditas Listas de Controle de Bens 
Sensíveis nas referidas áreas e, portanto, passamos a contar com um efetivo controle de 
transferências na área química. Fundamental, ainda, foi o estabelecimento dos deveres e 
responsabilidades do empresariado brasileiro no manuseio e transferência de produtos 
químicos passíveis do emprego na produção de ADM.  

Finalmente, cabe mencionar a importância de mecanismo de penalização ao não-
cumprimento de atividades relacionadas à Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas 
(CPAQ), o que viabiliza a realização de inspeções por parte de equipes nacionais (do Exército 
e do MCT) e internacionais (da OPAQ) ao nosso parque industrial químico, desestimulando 
qualquer pressuposta iniciativa ilícita. 

3.1.2.5 Posicionamento Nacional 
C. Biológica 
Além das obrigações derivadas da CPAB e provisões contidas no Código Penal 

Brasileiro (Decreto nº 2.848, de Dezembro de 1940) que define e penaliza vários crimes 
relacionados à manipulação não-autorizada de agentes biológicos, a legislação brasileira 
apresenta um quadro legal que impõe o estrito controle de todas as atividades na área 
biológica: 
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- A Constituição Federal de 1988 determina que “é incumbência do Governo (...) 
controlar todas as entidades engajadas em pesquisa e manipulação de material genético” e 
“controlar a produção, venda e uso de técnicas, métodos e substâncias que representam um 
risco à vida (...)”; 

- A Lei nº 8.974, de janeiro de 1995, introduz normas de segurança e mecanismos de 
supervisão sobre as técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, 
transporte, comercialização, consumo, liberação para o meio ambiente e o descarte de 
organismos geneticamente modificados (OGM). Estabelece a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), que é responsável pela supervisão dessas atividades; e proíbe 
pessoas físicas, enquanto agindo como agentes autônomos, de levar adiante atividades e 
projetos, incluindo o ensino, a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a 
produção industrial no território nacional, que possam envolver OGM. 

- Medida Provisória nº 2.186-16, de agosto de 2001, veda o “acesso ao patrimônio 
genético para práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana e para o desenvolvimento 
de armas biológicas e químicas”. 

- Medida Provisória nº 2.191-9, de agosto de 2001, determina que, além de controlar 
e monitorar atividades e projetos relacionados com OGM, é incumbência da CTNBio 
estabelecer o nível de Biossegurança a ser aplicado aos OGM e a seus usos, assim como as 
medidas de segurança e procedimentos para seus usos, de acordo com os padrões 
estabelecidos por Lei.  

3.1.2.5 Análise do Posicionamento Nacional 
A legislação existente no Brasil, em atendimento a este parágrafo operativo e no que 

refere à área biológica, inicialmente caracteriza a preocupação nacional antiga na questão dos 
crimes relacionados à manipulação de agentes biológicos, o que remonta à década de 40. Tal 
iniciativa representa um ponto favorável de reconhecimento do País no combate a atividades 
criminosas que, atualmente, são reconhecidamente avaliadas como possíveis precursoras na 
construção de ADM ou de interesse de grupos terroristas. 

Por outro lado, numa avaliação despretensiosa de ser crítica no aspecto jurídico, 
percebemos que a Lei nº 8.97468, datada de janeiro 1995, continha em seu Caput, e somente 
nele, a menção ao estabelecimento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
                                                           
68 Cópia disponível no link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8974.htm 
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(CTNBio), que seria o organismo  responsável pela supervisão das atividades referenciadas no 
contexto da Lei em si. No entanto, somente em 2001, por meio da Medida Provisória nº 
2.191-969, de agosto de 2001, é que o Legislativo procedeu à revisão da legislação 
incompleta, inserindo novas alíneas ao artigo 1º da Lei nº 8.974, criando, então, a CTNBio, e 
detalhando a sua composição, atribuição e responsabilidades.  

Passariam mais quatro anos até que um novo instrumento jurídico, a Lei nº 11.10570, 
de março de 2005, viesse a unificar as regras existentes e aperfeiçoar o arcabouço jurídico na 
área biológica. No entanto, em função da data ser posterior ao Relatório do Brasil ao Comitê 
1540, não chegou a constar da sua primeira versão.  

Esta Lei regulamenta incisos da Constituição Federal de 1988, estabelece normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam OGM e seus derivados, e 
cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), órgão vinculado à Presidência da 
República, para o assessoramento superior do Presidente da República na formulação e 
implementação da Política Nacional de Biossegurança (PNB). Este Conselho, pela sua 
relevância, é composto por dez Ministros de Estado. Adicionalmente, a Lei nº 11.105 
reestrutura a CTNBio, ampliando e diversificando sua composição, dispõe sobre a PNB, além 
de revogar a Lei nº 8.974 e a Medida Provisória nº 2.191-9, e dar outras providências como, 
por exemplo, a revisão das sanções administrativas e penais para crimes relacionados a OGM. 

Cabe destacar, ainda, uma maior abrangência desta Lei ao estabelecer normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização sobre, inclusive, transferências, importações e 
exportações de OGM e seus derivados, bem como a criação, no âmbito do MCT, do Sistema 
de Informações em Biossegurança (SIB), destinado à gestão das informações decorrentes das 
análises, autorizações, registros, monitoramentos e acompanhamentos das atividades que 
envolvam OGM e seus derivados.  

Em suma, um aprimoramento da eficiência e eficácia nas atividades de 
monitoramento, avaliação e registro de transferências, mas que ainda carece de 
aperfeiçoamento. Afinal, é pertinente notar que a legislação brasileira nessa área, excetuando 
aquela mais moderna referente à OGMs, apresenta lacunas relevantes, uma vez que penaliza o 
uso deliberado de agentes biológicos para causar epidemias, mas deixa as atividades de 
desenvolvimento, produção, estocagem e aquisição, quando relacionadas com a intenção de 
                                                           
69 Cópia disponível no link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2191-9.htm 
 
70 Cópia disponível no link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm#art42 
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uso ilícito, sem nenhum tipo de penalidade ou criminalização. Ou seja, um fato importante à 
luz das atividades proscritas pela Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas, da qual 
o Brasil é Parte, mas que ainda não internalizou adequadamente as suas proibições. 

3.1.2.6 Posicionamento Nacional 
D. Meios de Lançamento 
Mesmo antes de se tornar membro do MTCR, o Brasil já tinha incorporado em sua 

legislação nacional todas as Diretrizes de Controle adotadas pelos Membros deste Regime, 
que estão contidas nos seguintes textos legais: 

- Exposição de Motivos nº 35, de dezembro de 1994. 
Estabelece as diretrizes gerais para a exportação de bens e serviços diretamente 

relacionados a mísseis. Contém instruções para a condução de exportações desses bens e 
serviços, e estabelece a lista daqueles que são sujeitos a controle. 

- Lei nº 9.112, de outubro de 1995, define parâmetros para transferências 
internacionais de bens sensíveis. 

- Decreto nº 3.665, de novembro de 2000, atualiza o documento “Regulamentos para 
a Supervisão de Produtos Controlados (R-105)”, contido no Decreto nº 24.602, de julho de 
1934. Este documento legal dedica-se, entre outros assuntos, ao controles de meios de 
lançamento, componentes e propelentes. 

3.1.2.6 Análise do Posicionamento Nacional 
O Brasil aderiu ao Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis (MTCR) em 27 de 

outubro de 1995, no ano subseqüente à publicação no País da sua primeira versão de lista 
nacional de controle de exportação de bens relacionados a mísseis e serviços diretamente 
relacionados71, e adesão às diretrizes do referido Regime, de forma similar ao que ocorreu em 
relação ao Grupo de Supridores Nucleares.  Após sua adesão, os demais instrumentos legais, 
como foi o caso da Lei nº 9.112/95, vieram a complementar o existente arcabouço jurídico de 
modo a tornar o combate à proliferação de vetores de lançamento de ADM mais amplos. 

                                                           
71Exposição de Motivos nº 35 (SAE/PR), de 12 de dezembro de 1994 – Diretrizes Gerais para a Exportação de 
Bens Sensíveis relacionados a Mísseis. 
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Também, para o caso do controle de transferências nessa área, conhecida como 
“missilística”, destaca-se a atuação da Coordenação-Geral de Bens Sensíveis, do MCT 
(CGBE/MCT), como ponto focal nacional para implantação do regime no Brasil, e do 
Comando do Exército Brasileiro. A primeira, por ter herdado esta atividade do antigo 
Departamento de Assuntos Nucleares e Bens Sensíveis do MCT (DNBS/MCT) em 2003, que 
também já havia recebido esta incumbência da extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (SAE/PR), órgão que conduziu a elaboração da lista original e a 
adesão ao MTCR. O segundo, por estar envolvido, como já mencionado no Relatório 
Nacional, na aplicação do documento “Regulamentos para a Supervisão de Produtos 
Controlados (R-105)”, que se dedica, entre outros assuntos, ao controles de meios de 
lançamento, componentes e propelentes. 

Adicionalmente, cabe destacar o importante papel desempenhado pela Comissão 
Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis (Cibes), já mencionada no 
capítulo anterior, ao aprovar a sua Resolução nº 02, de 19 de outubro de 200472, que atualizou 
pela primeira vez a referida lista nacional de controle de transferências da área missilística. A 
referida Comissão, cujas discussões (apesar do nome) se estendem para as transferências em 
geral (importação e exportação), por meio desta decisão oficializou a conclusão dos trabalhos 
coordenados pela CGBE, em parceria com diversas entidades do Governo e da iniciativa 
privada (ex.: instituições federais e empresas da área aeronáutica e aeroespacial), relacionados 
às discussões de itens a serem controlados por intermédio da lista atualizada de bens e 
tecnologias sensíveis relacionadas a mísseis.  

Atualizações subseqüentes da lista da área missilística foram observadas por meio das 
resoluções da Cibes de números: 03 (Março/2006); 04 (Agosto/2006) e 07 (Março/2007)73. 
Como bem sabemos, as atividades de atualização de listas de controle de transferências estão 
previstas na própria Resolução 1540. Mais uma vez, devido ao fato de se tratar de um evento 
que ocorreu posteriormente à emissão do relatório do Brasil ao Comitê 1540, não constam da 
sua primeira versão, mas podem ser reportadas ao Comitê em qualquer época. 
                                                           
 
72 Lista de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente Vinculados - Resolução Cibes nº 2/2004.  
Cópia disponível no link:: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12850.pdf 
 
73 Atualização da Lista de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente Vinculados – Anexo à Resolução 
Cibes nº 7/2007 – Publicada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em 13/Março/2007, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Bens Sensíveis. Publicado no DOU de 20/03/2007, Seção I, Pág. 6.  
Cópia disponível no link: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/48495.html 
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3.1.2.7 Posicionamento Nacional 
E. Combate a Lavagem de Dinheiro 
O Brasil tem implementado uma política consistente para o combate ao terrorismo e 

ao crime organizado, incluindo a adoção de medidas projetadas para suprimir suas fontes de 
recurso. Neste contexto, uma legislação extensiva relacionada à lavagem de dinheiro tem 
sido adotada, de modo que, juntamente com acordos internacionais e regimes devotados a 
esta matéria, provê medidas eficientes objetivando ao combate à lavagem de dinheiro. Os 
instrumentos legais mais relevantes nessa área são: 

- Lei nº 9.613, de março de 1998, bem como suas revisões subseqüentes, que define e 
penaliza crimes relacionados à lavagem de dinheiro. Ela determina que a supervisão e 
repressão às atividades financeiras ilícitas é uma incumbência do “Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF)”, dentro do Ministério da Fazenda. Juntamente com o 
COAF, o Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros (DECIF), do Banco 
Central do Brasil (BCB), desempenha um importante papel nesses esforços. Esta Lei foi 
revisada recentemente de forma a incluir dentre os crimes de lavagem de dinheiro, o de 
financiamento ao terrorismo.  

- Decreto nº 4.991, de fevereiro de 2004, criou, dentro do Ministério da Justiça, o 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) que, 
entre outras funções, é responsável por identificar ameaças e definir políticas efetivas e 
eficientes relacionadas à lavagem de dinheiro, assim como promover uma cultura de combate 
a estes atos ilícitos. Trata-se de incumbência do DRCI coordenar o Gabinete para o 
Gerenciamento Integrado da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (GGI-LD), 
estabelecido em 2003, o qual é responsável por manter uma coordenação fluída e constante 
entre as instituições governamentais envolvidas no combate à lavagem de dinheiro e ao crime 
organizado. Dentro do GGI-LD, a “Estratégia Nacional para o Combate à Lavagem de 
Dinheiro (ENCLA 2004)” tem sido implementada com resultados bastante positivos até a 
data de emissão do presente Relatório Nacional.  

3.1.2.7 Análise do Posicionamento Nacional 
O resumo apresentado no Relatório Nacional do Brasil sobre os instrumentos legais e 

organismos nacionais que se dedicam a prevenir ações de suporte ao financiamento de 
atividades terroristas não faz jus ao que realmente o País tem feito, de fato, nessa área. Um 
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melhor detalhamento, nesse caso, seria mais apropriado para descrever as iniciativas nacionais 
sobre o tópico em pauta.  

Avaliando simplesmente o que foi informado, concluímos sobre a forte participação de 
dois ministérios em atividades de enforcement, ou seja, Ministério da Fazenda e Ministério da 
Justiça. Ambos também atuam tradicionalmente em parceria em outras atividades de 
fiscalização de fronteiras. 

Outro ponto a se destacar são as datas de iniciativas no combate aos crimes de 
lavagem de dinheiro, que antecedem à própria Resolução 1540, como foi o caso da criação do 
COAF em 1998, pela lei nº 9.613, de março de 198874, e pela sua revisão, ocorrida pela Lei nº 
10.46775, de julho de 2003, quando se incluiu na mesma a questão do financiamento do 
terrorismo.  

O apoio às atividades do COAF viria logo a seguir, em 1999, por meio de 
reestruturação organizacional do Banco Central do Brasil, que resultou na criação do DECIF, 
o qual passou a cuidar das atividades relativas à prevenção e ao combate à lavagem de 
dinheiro, atendendo determinações contidas na referida Lei 9.613. Portanto, mantendo um 
canal de acesso direto para com o COAF, via on-line, suas atividades se centralizariam em 
prevenir e combater os ilícitos cambiais e financeiros no âmbito do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN), bem como monitorar atividades de câmbio e condução de processos 
administrativos punitivos instaurados pelo Banco Central. 

A Exposição de Motivos76 apresentada ao Presidente da República, pelo então 
Ministro da Justiça, visando justificar a criação da Lei nº 9.613, lembrou a “execução nacional 
dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a começar pela Convenção de 
Viena77, de 1988”. A ratificação brasileira do contexto da Convenção ocorreu, então, em 
1991, quando tipificou o ilícito praticado com bens, direitos ou valores oriundos do 
                                                           
74Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do 
sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
COAF, e dá outras providências.  
Cópia disponível no link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm 
 
75 Redação dada pela Lei nº 10.701, de 9.7.2003. 
Cópia disponível no link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.701.htm#art1art1ii 
 
76 Exposição de Motivos nº 692/MJ/18dez1996. 
Cópia disponível no link:  https://www.coaf.fazenda.gov.br/downloads/Lei%209613.pdf/view 
 
77 "Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas", aprovada em Viena em 
20 de dezembro de 1988. Ratificada pelo Brasil, pelo Decreto nº 154, em 26 de junho de 1991. 
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narcotráfico. Deste modo, pela aprovação da Lei 9.613, o alcance da legislação se tornaria 
mais abrangente no controle da aplicação dos referidos bens, incluindo para as finalidades de 
terrorismo, além de criar órgão federal para cuidar da questão (o COAF). 

O Relatório Nacional não menciona, também, importantes atividades desenvolvidas 
pelo COAF no âmbito de intercâmbio de informações trocadas com o Grupo Egmond78 e com 
o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI)79. Ao visitar o website do 
COAF, o leitor poderá ter acesso a várias informações relativas a eventos de identificação de 
transações financeiras ilícitas envolvendo grupos terroristas ou visando atividades de 
terrorismo80. Trata-se da prática de compartilhar resultados de investigações realizadas pelas 
diversas Unidades de Inteligência Financeiras (UFIs) que compõem o Grupo Egmond (sendo 
o COAF uma delas), visando prevenir a ocorrência de outras transações semelhantes.  

O efetivo combate ao crime organizado transnacional requer o estabelecimento de 
acordos internacionais bilaterais e multilaterais com países dotados de rígidos sistemas de 
proteção bancária e fiscal, onde é depositado o dinheiro produto de crimes, visando, entre 
outras coisas, à obtenção de provas e a localização e identificação de pessoas envolvidas 
(físicas e jurídicas). Nesse sentido, as ações nacionais relacionadas à lavagem de dinheiro 
foram fortalecidas no Brasil por meio do estabelecimento, em fevereiro de 2004, do 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), no 
âmbito do Ministério da Justiça. Entre outras atribuições, cabe ao mesmo coordenar a 
execução da cooperação jurídica internacional, além de exercer a função de autoridade central 
para tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional, seja opinando, instruindo, 
e/ou coordenando a execução da cooperação jurídica internacional, tanto passiva como ativa.  
                                                           
 
78Organismo internacional informal criado em 1995 em Bruxelas, Bélgica, atualmente, contando com mais de 
100 países com unidades de inteligência financeira reconhecidas pelo Grupo de Egmont e em operação, 
incluindo o Brasil/COAF, além de várias outras em fase de implantação, com o objetivo de encontrar soluções 
para ampliar o apoio aos seus programas nacionais de combate à lavagem de dinheiro.  
Disponível no link: http://www.egmontgroup.org/ 
 
79Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (ou FATF - Financial Action Task Force on Money 
Laundering), composto por mais de 30 países membros, dentre os quais o Brasil, foi criado em 1989 pelo G-7, 
no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, com a finalidade de 
examinar medidas, desenvolver políticas e promover ações para combater a lavagem de dinheiro. 
Disponível no link:  http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html 
 
80Financiamento do Terrorismo 
Disponível no link: https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/20-casos-relacionados-ao-
financiamento-do-terrorismo#1 
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Estes pedidos de cooperação poderão ser, conforme suas naturezas, encaminhados 
pelo DRCI ao Superior Tribunal de Justiça, ao Departamento de Polícia Federal, ou mesmo ao 
Centro de Cooperação Jurídica Internacional (CCJI) da Procuradoria-Geral da República, que 
os distribuirá às unidades do Ministério Público Federal com atribuição para promover 
judicialmente os atos necessários à cooperação. O DRCI poderá, ainda, encaminhar 
diretamente à autoridade administrativa competente, para cumprimento, os pedidos que não 
requeiram nenhuma prestação jurisdicional. 

Cabe ainda destacar que, segundo resultados apresentado pelo Ministério da Justiça 
em seu Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007, Ano Base 200581, “o número 
de ações penais e inquéritos policiais por lavagem de dinheiro passou de 384, iniciados em 
2004, para 407, iniciados em 2005, repetindo a tendência de alta verificada em 2003, quando 
foram iniciadas 224 ações penais e inquéritos. O número observado entre 1998 (ano de edição 
da Lei de Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98) e 2002 foi de apenas 3.  

Interpreta-se o elevado aumento de ações e inquéritos como um resultado direto da 
política do Ministério da Justiça de ampliar o combate à lavagem de dinheiro, iniciativa que 
se consolidou na Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e 
Recuperação de Ativos (ENCLA).” Ou seja, uma evidente demonstração de resultados com 
melhora progressiva, ao longo dos anos de existência da referida Lei, denotando um 
aperfeiçoamento dos mecanismos nacionais de combate à lavagem de dinheiro, interpretados 
como um dos pilares de atividades criminosas em geral, incluindo o terrorismo.  

Adicionalmente, o presente relatório ministerial enfatiza a necessidade de preservação 
do programa, requerendo verbas para os exercícios futuros, principalmente focando atividades 
de capacitação e treinamento de agentes públicos para o combate à lavagem de dinheiro, 
considerado como “parte essencial do programa de combate ao crime organizado 
transnacional”. Cita o relatório que em 2005, foram capacitados 490 agentes, o que 
representou um aumento percentual de mais 93% em relação ao ano de 2004, e 400% 
superiores em relação ao PPA, cuja meta era capacitar 98 agentes em 2005.  

                                                           
81 Ministério da Justiça - Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007.  
Cópia disponível no link: http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/spi/relatorio_anual_2006/cadernos_ 
setorias/Caderno%2009%20-%20MJ.pdf 
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3.1.3 Parágrafo Operativo nº 3  
3. Decide também que todos os Estados devem tomar e implementar medidas efetivas para 
estabelecer controles nacionais com vistas a evitar a proliferação de armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento, inclusive pelo estabelecimento de 
controles apropriados sobre materiais correlatos e, para esse fim, devem: 
 
 (a) Desenvolver e manter medidas apropriadas e efetivas para contabilizar e salvaguardar tais 
itens durante a produção, uso, armazenagem ou transporte; 

3.1.3.1 Posicionamento Nacional 
O Brasil não possui – e nunca desenvolveu – armas nucleares, químicas e biológicas. 

Em conformidade com suas obrigações derivadas de instrumentos internacionais (Tlatelolco, 
NPT, CWC e BWC) e de legislação nacional, todas armas nucleares, químicas e biológicas 
são proibidas dentro do seu território nacional.  

O Brasil aplica medidas de controle sobre materiais, equipamentos e tecnologias que 
possam ser empregados na produção de ADMs, e tem desenvolvido uma legislação adequada 
para responsabilizar e criminalizar atividades não-autorizadas nesta área, incluindo aquelas 
desenvolvidas por atores não-estatais. 

O órgão governamental responsável por estabelecer procedimentos, e outros 
mecanismos administrativos e legais necessários para a completa implementação do controle 
de exportação de bens e serviços sensíveis é a Comissão Interministerial de Controle de 
Exportação de Bens Sensíveis, estabelecida dentro da Presidência da República pela Lei nº 
9.112, de abril de 1995. Sua competência foi definida pelo decreto nº 4.214, de abril de 2002. 
As listas nacionais de bens sensíveis, assim como uma lista de materiais convencionais para 
uso militar, sujeita à Política Nacional de Exportação de Materiais para Emprego Militar 
(PNEMEN), estão contidas no Regulamento Inter-Ministerial nº 631 MCT/MD, de novembro 
de 2001, emitido em concordância com as prerrogativas conferidas ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia e ao da Defesa. 
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3.1.3.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Por intermédio desse parágrafo o Relatório Nacional brasileiro volta a ratificar seu 

tradicional posicionamento contrário à pesquisa e desenvolvimento de armas de destruição em 
massa (nucleares, químicas ou biológicas), bem como de seus vetores, os mísseis. Tal postura 
não se restringe a discursos, mas sim pela ativa participação em iniciativas internacionais de 
não-proliferação, como tratados, acordos bilaterais ou multilaterais e regimes informais de 
controle de transferência de bens sensíveis. No entanto, seria interessante e oportuno também 
mencionar que a Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece em seu Artigo XXIII que 
“toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e 
mediante aprovação do Congresso Nacional”. Ou seja, de forma bem objetiva, sua Carta 
Magna simplesmente proíbe a construção de armas nucleares e, ainda, exige que mesmo 
iniciativas de emprego da área nuclear para finalidades pacíficas sejam submetidas ao 
Congresso para aprovação. 

Como resultado dos compromissos em pauta, o sistema legal brasileiro teve que ser 
adequadamente adaptado para responder às medidas vinculantes decorrentes dos mesmos, 
bem como periodicamente atualizado para acompanhar a evolução do quadro internacional de 
medidas de combate à proliferação de ADM ou às atividades criminosas realizadas por grupos 
extremistas e/ou terroristas. Há que se destacar que o enquadramento adequado de crimes 
praticados por atores não-estatais vem sendo realizado no Brasil muito anos antes da criação 
da própria Resolução 1540. 

A Comissão Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis (Cibes), 
mencionada pela primeira vez no Relatório Nacional, tem função de órgão executivo para o 
estabelecimento das listas de controles de exportação de bens sensíveis. Originalmente 
estabelecida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 
em 1995 (Lei nº 9.112), teve seu regimento interno editado pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia somente em 2002 (Decreto nº 4.214). No entanto, foi ainda na época da criação da 
Lei nº 9.112 que foram aprovadas as primeiras versões das listas de controle de exportação de 
bens sensíveis das áreas nuclear, química e missilística, viabilizando o início efetivo do 
controle de exportação correlatos a essas três áreas, contribuindo para viabilizar a aceitação 
do Brasil em regimes como o NSG, a CPAQ e o MTCR. Após a extinção da SAE/PR, o 
Departamento de Assuntos Nucleares e Bens Sensíveis assumiu a função de órgão 



    
Universidade de Brasília 
 

- 116 - 

coordenador da Cibes, o que se estendeu até 2003, quando foi substituído pela CBGE, após 
uma re-estruturação administrativa do próprio MCT. 

Em função da aplicação comum de alguns itens das áreas química e missilística, para a 
produção de ADM e para armas convencionais, foi estabelecida uma lista de controle 
contendo itens controláveis tanto pelo MCT como pelo Ministério da Defesa (MD), em 
atendimento à mencionada PNEMEN. Portanto, com a finalidade de instruir as normas 
administrativas de exportação, no que se refere ao “Sistema de Anuências e Autorizações 
Prévias”, por meio da Portaria Interministerial MCT/MD nº 631/2001 foram alteradas a “Lista 
de Bens Sensíveis” e a “Lista de Material de Emprego Militar de Natureza Convencional 
sujeitos à Política Nacional de Exportação de Material de Emprego Militar (PNEMEM)”, em 
conformidade com as atribuições conferidas aos dois referidos Ministérios. 
Conseqüentemente, estabeleceu-se como incumbência do MD atualizar o Anexo I e, do MCT, 
o Anexo II, das listas sujeitas à PNEMEM. 

3.1.3.2 Posicionamento Nacional 
A. Nuclear 
O órgão responsável por implementar medidas de controle é a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), estabelecida pela Lei nº 4.118, de agosto de 1962. A CNEN regula 
e supervisiona todas as atividades nucleares no Brasil. 

É também responsável pela interação primária com a Agência Brasileiro-Argentina 
de Contabilidade e Controle de Material Nuclear (ABACC), e pela implementação do Acordo 
Quadripartite entre Brasil, Argentina, ABACC e IAEA (Dezembro de 1991), com relação ao 
controle de material nuclear nas instalações brasileiras, que se encontram sob salvaguardas 
abrangentes da AIEA e ABACC. 

A ABACC é responsável pela administração e aplicação do “Sistema Comum de 
Contabilidade e Controle (SCCC)” em todas as atividades nucleares no Brasil e na 
Argentina, com a finalidade de garantir que nenhum material seja divertido ou empregado de 
forma inapropriada ou não-autorizada, em conformidade com os propósitos do Acordo 
Bilateral. 

Brasil e Argentina estão comprometidos em proibir e prevenir em seus respectivos 
territórios, e de abster no desenvolvimento, promoção ou autorização, diretamente ou 
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indiretamente, ou de participar, de qualquer forma, em testes, emprego, manufatura, 
produção ou aquisição, por qualquer meio, de qualquer aparelho explosivo nuclear.  

A CNEN é o órgão responsável pelo licenciamento de instalações nucleares, 
avaliando, dentre outros aspectos, as condições para uma operação segura. Ela estabelece 
normas de procedimento para as atividades de extração e manipulação em minas de urânio e 
tório. Seus regulamentos técnicos e procedimentos de controle regulam o uso de material 
nuclear, incluindo suas transferências, armazenamento e transporte, de forma a prevenir o 
uso não-autorizado, detectar possíveis diversões e assegurar o cumprimento com obrigações 
impostas por acordos de salvaguardas (ABACC e IAEA). 
 

3.1.3.2 Análise do Posicionamento Nacional 
Mais uma vez, talvez pelo mesmo motivo já mencionado, o posicionamento brasileiro 

se torna simplificado em demasia, às vezes fragmentado, não sendo de fato esclarecedor sob a 
ótica de uma análise mais crítica. Neste caso em particular, poderia seguir uma seqüência de 
raciocínio mais didática em sua exposição. 

A CNEN foi criada pela lei nº 4.118 de 196282 como órgão federal responsável pela 
fiscalização e controle de execução de atividades relativas às pesquisas e lavra de jazidas de 
minérios nucleares no Brasil, ao comércio destes minérios, de outros elementos nucleares e 
substâncias radioativas, e à produção e industrialização de materiais nucleares. Suas 
atribuições foram revisadas pela Lei nº 6.189, de 197483, a qual a define como órgão superior 
de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa científica na área nuclear, 
bem como de licenciador, autorizador e fiscalizador da construção e da operação de 
instalações nucleares e, ainda, de licenciador e fiscalizador do comércio de materiais 
nucleares, compreendendo as operações de compra, venda, importação, exportação, 
empréstimo, cessão e arrendamento. Tal Lei, de relevada importância na definição de 
atribuições auferidas à CNEN, não foi sequer mencionada. 
                                                           
82Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962 – Dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear, cria a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, e dá outras Providências. 
Cópia disponível no link: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8613.html  
 
83Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974 - Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, e a Lei nº 5.740, de 
1º de dezembro de 1971. 
Cópia disponível no link: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8532.htmlm#Art.%2010 
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Adicionalmente, dentro do escopo da Lei nº 9.112 e no âmbito das atribuições da 
Cibes, no que respeita às transferências de bens sensíveis da área nuclear, a CNEN atua como 
órgão assessor e elaborador de parecer técnico sobre os processos de importação e exportação 
de bens e tecnologias nucleares ou correlatas. Dentro do escopo de órgão de assessoria técnica 
do MCT, considerando este último como coordenador da Cibes, a CNEN contribuiu 
tecnicamente nos trabalhos da Coordenação da Área Nuclear da CGBE (COCN/CGBE) na 
elaboração da primeira revisão das listas de controle de transferências de bens sensíveis da 
referida área. Trata-se de uma das atividades preconizadas na Resolução 1540, visando refletir 
as atualizações de referências feitas nas listas contidas nos anexos das Diretrizes do NSG, 
bem como na própria evolução da capacidade tecnológica do País.  

No que respeita aos acordos internacionais, em agosto de 1991 o Brasil firmou com a 
Argentina o “Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear”, o qual 
resultou na criação da Agência Brasileiro - Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares (ABACC)84, num tipo de acordo de salvaguardas considerado sui 
generis. Desta forma, ambos os países passaram a realizar inspeções mútuas para verificar a 
veracidade das declarações realizadas por cada um no que respeita às suas atividades 
nucleares, com o objetivo de impedir “que os materiais nucleares em todas as atividades 
nucleares das Partes não sejam desviados para armas nucleares ou outros dispositivos 
nucleares explosivos”85. 

Portanto, a ABACC atua como órgão internacional com a função de gerenciar o 
Acordo e fazer a verificação dos dados apresentados por ambos os países. A decisão de firmar 
este Acordo e de estabelecer a referida Agência passou a ser reconhecido pela AIEA como o 
momento em que o Brasil, oficialmente, se comprometeu a não desenvolver armas nucleares, 
dado o contexto do Decreto nº 43986, de fevereiro de 1992, também não mencionado no 
Relatório Nacional. 

Cronologicamente, a medida adotada pelo Brasil visando contabilizar e salvaguardar 
materiais nucleares, bem como as instalações onde os mesmos são produzidos, manipulados 
                                                           
 
84Decreto nº 439, de 3 de fevereiro de 1992 - Promulga o Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia 
Nuclear, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina. Vide artigos 
VI e VII. Cópia disponível no link: www.lei.adv.br/439-92.htm 
 
85Decreto nº 439, de 03 de fevereiro de 1992, Artigo IV e V. 
 
86Decreto nº 439, de 03 de fevereiro de 1992, Artigo I, alíneas (a) e (b). 
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ou armazenados, viria com o estabelecimento do “Acordo Quadripartite de Salvaguardas entre 
a Argentina, o Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares e a AIEA” (conhecido como Acordo Quadripartite), em dezembro de 
199187, mas em vigor somente a partir de fevereiro de 1994. 

Nesse sentido, o País assinou um acordo de salvaguardas abrangentes da AIEA 
(Comprehensive Safeguards Agreement - CSA) 88, adaptado para atender à situação do Brasil, 
por meio dos conhecidos “arranjos subsidiários”. O Acordo de Salvaguardas Abrangentes tem 
o propósito de verificar as informações prestadas pelo País à AIEA, sob o aspecto de correção 
(correctness) e completude (completness) de dados, sob as mencionadas atividades nucleares, 
com o propósito exclusivo de verificar que materiais nucleares (fonte ou fissionável especial) 
não sejam divertidos para a construção de armas nucleares ou explosivos nucleares. Portanto, 
todo o material nuclear produzido, utilizado, armazenado ou transportado em todas as 
instalações nucleares brasileiras está sujeito ao sistema de salvaguardas da AIEA, 
adicionalmente às salvaguardas estabelecidas também pela ABACC. 

Concluindo, no que se refere ao presente Parágrafo Operativo da Resolução 1540, o 
Decreto nº 1.065, de fevereiro de 1994, que promulgou o mencionado Acordo Quadripartite, 
também não constou do Relatório Nacional. 

3.1.3.3 Posicionamento Nacional 
B. Química 
Por força do Decreto nº 3.665, de novembro de 2000 (R-105), que estabelece 

mecanismos de supervisão para atividades praticadas por pessoas físicas e jurídicas sobre 
armazenamento, uso e transporte de produtos controlados, é incumbência do Exército 
Brasileiro controlar agentes químicos, seus componentes e meios de lançamento.  

                                                           
 
87 a) A ABACC e a AIEA. Disponível no link: http://www.abacc.org/port/abacc_aiea/abacc_aiea.htm 
     
    b) Decreto nº 1.065, de 24 de fevereiro de 1994. Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil a 
República Argentina a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 
(ABACC) e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para a Aplicação de Salvaguardas. 
Cópia disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/1990-1994/D1065.htm 
 
88O modelo do acordo empregado é aquele conhecido como documento “INFCIRC 153 (corrected) – The 
Structure and Contents of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, emitido pela AIEA em junho de 1972. 
Cópia disponível no link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc153.pdf 
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A “Comissão Interministerial para a Aplicação dos Dispositivos da Convenção 
Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas 
Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo”, criada pelo 
Decreto nº 2.074, de novembro de 1996, é responsável pela implementação das obrigações 
derivadas da CPAQ e pela observância de todas as atividades relacionadas à Convenção. 

3.1.3.3 Análise do Posicionamento Nacional 
O referido Decreto nº 3.665/2000 aprovou a nova redação do Regulamento para a 

Fiscalização de Produtos Controlados (R-105)89, que tem por finalidade “estabelecer as 
normas necessárias para a correta fiscalização das atividades exercidas por pessoas físicas e 
jurídicas, que envolvam produtos controlados pelo Exército Brasileiro”. Destaque é dado em 
seu Artigo 1º, Parágrafo único, à “fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial, 
manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportação, importação, desembaraço alfandegário, 
armazenamento, comércio e o tráfego dos produtos relacionados no Anexo I” do referido 
Regulamento, o que denota a grande abrangência dos controles realizados pelo Exército 
Brasileiro (EB) sob a égide desse instrumento legal.  

Se avaliarmos o conteúdo do mencionado Anexo, observaremos que alguns 
produtos/agentes químicos controlados à luz do R-105 também são controlados à luz da 
Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso 
de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo (CPAQ), 
pela CGBE. Portanto, ambos os Ministérios, MD e MCT, atuam como órgãos controladores 
dos mesmos agentes, ao ponto de que certas indústrias recebem tanto inspeções do EB como 
da CGBE/OPAQ. São atuações, por vezes redundantes, mas que aperfeiçoam o sistema 
brasileiro de controle e combate à proliferação de armas químicas. 

Para um melhor entendimento do quadro relativo às medidas de controle e 
salvaguardas relacionadas à área química no Brasil, seria conveniente destacar que o texto da 
CPAQ foi aprovado pelo Presidente da República por meio do Decreto Legislativo nº 9, de 29 
de fevereiro de 1996, e o seu instrumento de ratificação foi depositado em 13 de março de 
1996. Portanto, passou a vigorar para o Brasil na mesma data em que entrou em vigor no 

                                                           
89Decreto nº 3.665, de novembro de 2000 - Aprova a nova redação do Regulamento para a Fiscalização de 
Produtos Controlados (R-105). 
Cópia disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3665.htm 
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mundo, ou seja, 180 dias após a conclusão de 65 ratificações, isto é, em 29 de abril de 1997. 
A sua promulgação viria a ocorrer no Brasil pelo Decreto nº 2.977, em 1 de março de 199990.  

Foi, então, com base no Decreto Legislativo nº 9 que a SAE/PR propôs a criação da 
Comissão Interministerial (atual CIAD/CPAQ) para tratar de assuntos da Convenção de 
Proibição de Armas Químicas, aprovada pelo Decreto nº 2.074, de novembro de 1996. Por 
conseguinte, o Secretário de Assuntos Estratégicos assumiu as funções de Presidente da 
CIAD/CPAQ e de Autoridade Nacional, referida no texto da Convenção. A SAE/PR, por sua 
vez, assumiu as funções de Secretaria Executiva da referida Comissão. Com as mudanças 
decorrentes da re-estruturação dos órgãos federais brasileiros ao longo dos anos subseqüentes, 
chegamos à atual situação, em que o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia assumiu as 
funções de Autoridade Nacional e, a CGBE, de Secretaria Executiva da CIAD/CPAQ.  

O referido Ministro, por sua vez, delegou suas funções ao Coordenador-Geral de Bens 
Sensíveis, visando uma simplificação operacional dos controles executados pela Comissão em 
atendimento à CPAQ91. Tais atividades se resumem em acompanhar a implementação da 
CPAQ no Brasil, prestando contas junto à Organização para a Proibição de Armas Químicas 
(OPAQ) no que se refere às declarações de atividades industriais, bem como acompanhar e 
apoiar inspeções por representantes da OPAQ em instalações industriais, e realizar visitas 
técnicas de verificação, com vistas à conferência das informações fornecidas à CGBE. 
Finalmente, também se incluem aplicações de sanções administrativas pelo não cumprimento 
do disposto no decreto de criação da CIAD/CPAQ. 

3.1.3.4 Posicionamento Nacional 
C. Biológica 
Além das responsabilidades incumbidas ao Exército Brasileiro em controlar agentes 

biológicos (Decreto nº 3.665 de novembro de 2000 (R-105), a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio) também desempenha um papel de destaque, por força da Lei no 
                                                           
 
90Decreto nº 2.977, de 01 março de 1999 - Promulga a CPAQ, que foi assinada pelo Brasil em 13 de janeiro de 
1993, em Paris. Cópia disponível no link: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/13949.html 
 
91Artigo 2º do Decreto nº 2.074, de 14.11.1996, que cria a “Comissão Interministerial para a Aplicação dos 
Dispositivos da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso 
das Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo (CPAQ)” e elenca as 
obrigações e deveres decorrentes da CPAQ. Cópia disponível no link: http://www.mct.gov.br/ 
index.php/content/view/14471.html 
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8.974, de janeiro de 1995, e da Medida Provisória no 2.191-9, de agosto de 2001, na 
monitoração e supervisão do uso de técnicas de engenharia genética na construção, 
reprodução, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação para o meio 
ambiente e despojo de organismos geneticamente modificados (OGMs).  

3.1.3.4 Análise do Posicionamento Nacional 
Como já observado no item anterior relativo à Área Química, o Regulamento R-105 

possui uma abrangência bastante ampla. Porém, após uma análise do seu conteúdo 
observamos que ele se refere ao controle relativo a agentes químicos, os quais não são 
equivalentes aos referidos agentes biológicos apontados no texto do Relatório Nacional. 
Portanto, a priori temos a impressão de que houve um equívoco no emprego desse Regimento 
como quesito que atenda ao presente dispositivo da Resolução 1540. 

A Lei no 8.974/1995 autorizou o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da 
República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio),  regulamentando, 
dessa forma, parte dos incisos do Artigo 225 da Constituição Federal no que respeita ao 
controle de técnicas de engenharia genética, bem como da liberação no meio ambiente de 
organismos geneticamente modificados (OGM). No entanto, foi somente em 2001 que, pela 
Medida Provisória no 2.191-3, a referida Comissão foi criada no âmbito do MCT.  

Entre as diversas atribuições auferidas à CTNBio, tínhamos sua definição como órgão 
de assessoramento técnico ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação 
da Política Nacional de Biossegurança relativa a OGM. Adicionalmente, atuaria como órgão 
para o debate e implementação de normas técnicas de segurança para atividades que 
envolvessem, por exemplo, o cultivo, manipulação, transporte, comercialização, 
armazenamento e descarte de OGM e seus derivados. 

No entanto, o Relatório Nacional do Brasil, pela data em que foi emitido, não 
menciona que a Lei no 8.974/1995 e a Medida Provisória no 2.191-3 foram revogadas pela Lei 
no 11.105, de 200592. Essa última, além de re-estabelecer normas de segurança e mecanismos 
de fiscalização de atividades que envolvam OGM, cria o Conselho Nacional de Biossegurança 
(CNBS), reestrutura a CTNBio, bem como dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 
                                                           
92 Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 - Revoga a Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 
nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 16º da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro 
de 2003, e dá outras providências. Cópia disponível no link: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11105.htm#art42  
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(PNB). Trata-se, portanto, de um instrumento legal bastante abrangente e que deve, sem 
sombra de dúvidas, constar dos relatórios brasileiros ao Comitê da1540. 

Por outro lado, há que se notar que a legislação brasileira, apesar de moderna e 
abrangente em relação aos OGMs, é fragmentada ou mesmo inexistente quando se refere aos 
agentes biológicos tradicionais ou clássicos (não-OGMs), quando utilizados para os fins 
definidos na CPAB ou na própria Resolução 1540. 

3.1.3.5 Posicionamento Nacional 
D. Meios de Lançamento 
O Decreto nº 3.665 de novembro de 2000 (R-105) determina a responsabilidade de o 

Exército Brasileiro em controlar produtos com poder destrutivo ou qualquer outra 
propriedade que represente risco a pessoas físicas e jurídicas (armas, explosivos, materiais 
pirotécnicos, munições, peças e componentes). Com respeito a atividades relacionadas 
especificamente à produção, desenvolvimento e comercialização de materiais e equipamentos 
que possam ser empregados na fabricação de mísseis, este controle é realizado pelo 
Comando do Exército. 

Com respeito ao transporte desses produtos, devem ser observados requisitos 
estabelecidos pelo Comando da Marinha (no caso de transporte marítimo), pelo Comando da 
Força Aérea (transporte aéreo) ou pelo Comando do Exército (transporte terrestre). 

3.1.3.5 Análise do Posicionamento Nacional 
Novamente percebemos uma falta de continuidade de raciocínio dentro de um mesmo 

parágrafo, onde o leitor fica com a impressão de que a responsabilidade atribuída ao Exército 
Brasileiro não seria, por decorrência, responsabilidade do seu Comandante (do Exército), o 
que é uma conclusão equivocada.  

A questão do transporte de produtos controlados pelo Comando do Exército (armas, 
explosivos, materiais pirotécnicos, munições, peças e componentes) já havia sido estabelecida 
em 1934 pelo Decreto no 24.602, que continha o Regulamento R-105. Ademais, os Comandos 
da Marinha, Exército e Aeronáutica são definidos como responsáveis para regular os diversos 
meios de transportes existentes, ou seja, marítimo, terrestre ou aeronáutico. 
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Sua atualização pelo Decreto no 3.665, de novembro de 2000, provê regras e 
procedimentos a serem adotados também na produção e comercialização (incluindo 
transferências internacionais) destes produtos, bem como dos referidos meios de lançamento 
de mísseis, seus componentes e propelentes.  

O texto de Relatório Nacional, no entanto, não aborda a questão da Lei no 9.112/1995, 
implementada pela SAE e MCT/CGBE, no que se refere ao controle, via SISCOMEX, de 
transferências internacionais e aplicação doméstica de equipamentos e tecnologias correlatas a 
mísseis, numa superposição, às vezes redundante, com algumas atividades praticadas pelo 
Comando do Exército. 
  
(b) Desenvolver e manter medidas de proteção físicas apropriadas e efetivas; 

3.1.3.6 Posicionamento Nacional 
O Brasil tem incorporado em sua legislação todas as normas relativas à proteção de 

materiais e equipamentos sensíveis, derivadas de vários acordos e regimes de controle 
internacionais dos quais o País é Parte, assim como as diretrizes adotadas pelas 
organizações internacionais, como a AIEA e a IMO. O Brasil também tem desenvolvido e 
implementado uma legislação adequada e eficiente nesta área. 

Com relação ao transporte de bens sensíveis (nucleares, químicos e biológicos), é 
incumbência do Ministério dos Transportes definir as regras e procedimentos aplicáveis em 
todo o território nacional. 

O Regulamento no 204, de maio de 1997, atualizado pela Resolução no 420/2004, de 
fevereiro de 2004, contém as “Instruções Complementares aos Regulamentos para 
Transporte de Produtos Perigosos em Rodovias e Ferrovias.” 

3.1.3.6 Análise do Posicionamento Nacional 
O Brasil, em decorrência de sua participação em Atos Multilaterais no âmbito da 

Organização Marítima Internacional (IMO), tem promulgado instrumentos legais referentes 
ao transporte marítimo desde setembro de 1963, por meio do Decreto no 52.493, pela então 
Convenção sobre a Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (IMCO). Tais 
medidas, de caráter normativo, preventivo e de fiscalização, pelo fato e relevância do controle 
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do tráfego marítimo ao longo da extensa costa brasileira, contribuem para o combate ao 
terrorismo, a coerção de atividades ilegais como o tráfico de cargas ilícitas e contrabando, 
bem como para a salvaguarda da vida humana no mar e para o estabelecimento de 
responsabilidade civil no caso de danos causados por poluição da água por óleo. Visando à 
efetiva consecução desses objetivos, desnecessário se faz ressaltar as atividades conjuntas de 
patrulhamento costeiro desempenhadas por aeronaves e navios especiais da Força Aérea 
Brasileira e Marinha do Brasil, respectivamente. 

Considerando, pois, o transporte de óleos como sendo um transporte de risco, como 
oficialmente reconhecido pela denominada Lei do Óleo (Lei no 9.966, de 28 de abril de 
2000), que atribui à Marinha do Brasil a função de órgão fiscalizador de embarcações que 
transportam cargas perigosas, seria adequado, também, relacionar este instrumento legal no 
Relatório Nacional do Brasil, no caso do presente Parágrafo Operativo93.  

Cabe ainda destacar a freqüente presença de representantes brasileiros, por meio de 
processo eletivo, no Conselho da referida Organização (com sede em Londres). Ademais, 
desde dezembro de 1998, a coordenação nacional dos assuntos relativos à IMO, que estava 
sob responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, foi transferida para a Marinha do 
Brasil. Portanto, a atual titularidade da representação do país na IMO é exercida por um 
Almirante, cabendo ao Itamaraty a representação alterna. 

O Brasil, por força de sua participação em atividades relacionadas à AIEA, em 
particular, da Convenção de Proteção Física de Material Nuclear94, tem atuado com especial 
dedicação na implementação de mecanismos que garantam o emprego e transporte seguro de 
materiais radioativos. Esta questão será vista com maiores detalhes no item a seguir desta 
tese.  

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão do Ministério dos 
Transportes (MT), aprovou a Resolução no 420, em fevereiro de 2004, a qual estabelece as 
“Instruções Complementares ao Regulamento de Transporte Terrestre de Produtos 
                                                           
93No mar, a nossa última fronteira - Artigo de autoria do Almirante Roberto Guimarães de Carvalho, então 
Comandante da Marinha do Brasil , no período 2002-2006. Cópia disponível no link: 
http://brasilpnuma.org.br/pordentro/artigos_012.htm 
 
94Convention on the Physical Protection of Nuclear Material - Adotada pela AIEA em Viena em 26 de outubro 
de 1979. O instrumento de ratificação do Brasil foi depositado em 17 de outubro de 1985, contribuindo para os 
requeridos 21 instrumentos para entrada em vigor da presente Convenção, o que ocorreu em 8 de fevereiro de 
1987. Cópia disponível no link: Site da UN: http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv6.pdf 
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Perigosos”. Nesse caso, a presente Resolução considera que a Lei nº 10.233, de junho de 
2001, estabelece que “constitui esfera de atuação da ANTT o transporte de produtos perigosos 
em rodovias e ferrovias”. 

O objetivo da Resolução no 420/2004 foi o de atualizar a legislação brasileira 
existente, no que se refere a procedimentos e normas, tendo como base recomendações do 
Comitê de Peritos da ONU (“Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos” – 
normalmente referenciado no documento daquela Organização denominado “Orange Book”).  

Segundo informação circulada pela Assessoria de Comunicação Social da ANTT, em 
05 de Julho de 200695, encontrava-se em andamento o processo de revisão da Portaria nº 
349/2002 do MT, a qual aprova as instruções para a fiscalização do transporte rodoviário de 
produtos perigosos no âmbito nacional.  O objetivo básico de tal revisão é refletir as 
novidades introduzidas na legislação de transportes em função da atualização decorrente da 
Resolução nº 420/2004. 

Outra atividade informada é a análise de edição de uma nova Resolução visando 
instituir um regime de infrações e penalidades referentes ao transporte ferroviário de produtos 
perigosos, de modo a prover respaldo legal para a implantação do programa de inspeção deste 
serviço. Trata-se, pois, de medida que visa o fortalecimento e maior eficácia no combate a 
atividades proibidas na legislação em pauta, a qual se recomenda ser adicionada ao Relatório 
Nacional tão logo seja aprovada. 

3.1.3.7 Posicionamento Nacional 
A. Nuclear  
A CNEN é o órgão responsável por estabelecer princípios gerais, normas e requisitos 

para a proteção de unidades operacionais cujas atividades sejam relacionadas à produção, 
emprego, processamento, reprocessamento, manipulação, transporte ou armazenamento de 
materiais relevantes ao Programa Nuclear Brasileiro. Aqueles regulamentos baseados no 
documento INFCIRC 225, da AIEA, encontram-se disponíveis no website da CNEN. 

O Governo Brasileiro criou o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro 
(SIPRON), por meio do Decreto-Lei nº 1.809, de outubro de 1980, mais tarde regulamentado 
                                                           
95Transporte Terrestre - Números do Setor – Atualização - 05 de Julho de 2006 - Assessoria de Comunicação 
Social – Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT/MT). Cópia disponível no link: 
http://www.antt.gov.br/destaques/ANTTemNumeros20060705.pdf 
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pelo Decreto nº 2.210, de abril de 1997. Este órgão, de composição mista, compreende 
representantes dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, setor privado e fundações que 
possuam atribuições relacionadas ao Programa Nuclear Brasileiro. Ele busca assegurar o 
planejamento integrado, coordenação das ações e uma implementação continuada de 
procedimentos que visam a responder às necessidades de segurança relacionadas às 
atividades nucleares brasileiras, instalações e projetos, especialmente o pessoal envolvido, 
assim como a população civil e o meio ambiente. 

3.1.3.7 Análise do Posicionamento Nacional 
A CNEN, instituição federal vinculada ao MCT, foi criada pelo Decreto nº 40.110, de 

10 de outubro de 1956, com atribuições de órgão de planejamento, orientação, supervisão e 
fiscalização, que estabelece normas e regulamentos em radioproteção. Além disso, atua como 
órgão de licenciamento, fiscalizador e controlador das atividades nucleares realizadas no 
Brasil. Considerando que diversas unidades operacionais da área nuclear brasileira estão 
vinculadas entre si, numa cadeia hierárquica encabeçada pela própria CNEN (ex: INB, IEN, 
CDTN, IPEN, IRD, CRCN-CO, CRCN-NE96), há algum tempo vem sido questionada a 
questão de a CNEN realizar o licenciamento e fiscalização de suas unidades subordinadas ou 
vinculadas, quando normalmente tais atividades deveriam ser realizadas por órgãos externos à 
mesma cadeia administrativa, sem quaisquer vínculos funcionais, visando uma completa 
isenção nos resultados das avaliações. 

Independentemente de tais questionamentos, no entanto, por meio da implementação 
no Brasil da norma internacional elaborada pela AIEA, conhecida como INFCIRC 225 
(Circular de Informação no 225), constata-se que a CNEN tem buscado o efetivo emprego 
seguro da tecnologia nuclear no País. 

O documento mencionado no texto do Relatório, “The Physical Protection of Nuclear 
Material and Nuclear Facilities - INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected)”97, provê aos Estados 
                                                           
96 Indústrias Nucleares do Brasil (INB) – Trata-se de empresa de economia mista, vinculada à CNEN, e também 
subordinada ao MCT; Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) – Rio de Janeiro\RJ; Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia Nuclear – Belo Horizonte\MG (CDTN); Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) – 
São Paulo – SP; Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) – Rio de Janeiro\RJ; Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO) – Abadia de Goiás – GO; Centro Regional de Ciências 
Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) – Recife - PE. 
 
97The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities  – INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected) 
Cópia disponível no link:  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1999/infcirc225r4c/rev4_ 
content.html 



    
Universidade de Brasília 
 

- 128 - 

Membros da AIEA, orientações e recomendações para a proteção física de material nuclear, 
contra roubos durante seu emprego, transporte ou armazenamento. Ademais, face aos riscos 
envolvidos em seu uso, também contém provisões sobre atividades de sabotagens com 
materiais nucleares ou nas próprias instalações nucleares, alertando quanto aos perigos a 
saúde postos por tais eventos. 

Portanto, a CNEN, em atendimento a tais diretrizes, elaborou e mantém atualizado um 
arcabouço de procedimentos e normas de proteção física, bem como fiscaliza sua implantação 
pelas partes competentes. 

Por outro lado, não foi mencionado neste item do Relatório Nacional a efetiva 
participação do Brasil nas atividades relativas à Convenção sobre Segurança Nuclear da 
AIEA, que entrou em vigor internacional em 24 de outubro de 1996. O referido ato 
multilateral foi aprovado por meio do Decreto Legislativo no 4, de janeiro de 1997, sendo que 
o instrumento de ratificação da Convenção foi depositado pelo Brasil em março de 1997. A 
referida Convenção passou a vigorar no País em junho de 1997, e o Decreto no 2.628, de julho 
de 1998, promulgou seu protocolo.  

Visando elevar o nível global de segurança nuclear, a cada três anos os Estados-Partes 
da AIEA são requeridos a prover um relatório nacional contendo descrição da situação atual 
do próprio Programa Nuclear. O Brasil submeteu seu primeiro relatório em setembro de 1998 
e, em 2007, entregou o então denominado “Quarto Relatório Nacional”98. Trata-se de um 
balanço das atividades no País no período 2004-2007, onde destaque é dado à operação das 
duas plantas nucleares existentes no Estado do Rio de Janeiro, Angra I e Angra II. Portanto, 
tais dados deveriam ser considerados como mais um conjunto de informações relevantes a ser 
adicionado ao posicionamento brasileiro quanto ao presente Paragráfo Operativo. 

A questão mencionada sobre o Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro 
(SIPRON) dá uma boa visão sobre sua atuação na estrutura nacional de segurança física das 
instalações ligadas ao Programa Nuclear do Brasil. Apesar de mencionar os objetivos do 
Programa e como o mesmo se encontra articulado com as diversas entidades envolvidas, 
mereceria um maior detalhamento de ordem prática, para que ficasse claro como seus 
resultados são obtidos. 
                                                           
 
98The Fourth National Report – Relatório Nacional elaborado pela CNEN, em atendimento à Convenção sobre 
Segurança Nuclear da AIEA. Cópia disponível no link: http://www.cnen.gov.br/seguranca/ 
documentos/4NationalReportDraft5I.pdf 
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O Ministério da Ciência e Tecnologia, como define a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, vem exercendo a função de Órgão Central do SIPRON, anteriormente executada pela 
extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Portanto, cabe ao 
MCT a responsabilidade pela orientação, coordenação-geral, controle e supervisão do referido 
Sistema que, além de manter uma permanente capacidade de resposta a situações de 
emergências nucleares, também visa à proteção dos materiais e conhecimentos sensíveis 
relacionados aos diversos projetos e programas da área nuclear no País.  

Para a consecução dessas atividades, o MCT, conta com o assessoramento da 
Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (COPRON), a qual é 
integrada por representantes de órgãos da Administração Pública Federal, direta e indireta. As 
atividades dessa Comissão são coordenadas pelo MCT por intermédio de seu representante 
lotado na Coordenadoria do Programa Técnico-Científico Nuclear (PTCN\MCT), localizado 
em Brasília-DF. 

Em outubro de 2003, no uso de sua competência99, o Ministro de Estado da Ciência e 
Tecnologia criou o Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear 
no Município de Angra dos Reis (COPREN/AR) com a função específica de prestar 
assessoria à COPRON nos assuntos relacionados à “Resposta a Situações de Emergência 
Nuclear na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto”. Para o caso específico do município 
de Resende, visando eventuais emergência na Fábrica de Combustível Nuclear da Indústrias 
Nucleares do Brasil (FCN/INB), a qual produz elementos combustíveis para serem aplicados 
nos reatores nucleares das usinas de Angra dos Reis (CNAAA), foi criado um outro Comitê, 
neste caso o COPREN/Res100.  

Cabe destacar que na composição desses dois comitês contamos com representantes de 
diversos Ministérios, de instituições da área nuclear, da Defesa Civil de Estados e Prefeituras 
envolvidos, de polícias e bombeiros, além de representantes da Marinha do Brasil e do 
Exército Brasileiro. 

O Órgão Central do SIPRON tem coordenado exercícios simulados de emergência na 
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto desde 1996, obtendo como resultado uma maior 
                                                           
99 Portaria nº 777, do MCT, publicada no DOU de sexta-feira, 31 de outubro de 2003 – Seção 2 – página 3. 
 
100Portaria MCT nº 68, de 18.02.2005. Cria, em caráter permanente, o Comitê de Planejamento de Resposta a 
Situações de Emergência Nuclear no Município de Resende - COPREN/RES. 
Cópia disponível no link: http://acessibilidade.mct.gov.br/index.php/content/view/11797.html 
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integração das diversas organizações públicas e privadas (municipais e estaduais) nas 
atividades de respostas a uma eventual situação de emergência. Em 2006 foi realizado um 
exercício com o propósito de avaliar e aperfeiçoar o planejamento da mencionada resposta, 
com ênfase nas atividades relativas aos Centros de Emergência envolvidos. 

Conforme informação de resultados divulgados pela Secretaria Executiva do SIPRON, 
referentes ao exercício realizado em 2006 na CNAAA, os cenários simulados envolveram 
tomadas de decisão referentes às ações previstas na “Norma Geral para Instalação e 
Funcionamento dos Centros Encarregados da Resposta a uma Situação de Emergência 
Nuclear”, e em diversos planos de emergência (PE), como: Local, da empresa Eletronuclear 
(PEL); Externo (PEE), do Governo do Estado do Rio de Janeiro; Municipal (PEM), da 
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis; Complementares (PEC), dos órgãos de apoio do 
SIPRON; e no Plano para Situações de Emergência (PSE), da CNEN. 

Finalmente, cabe destacar que, ocasionalmente, membros do COPREN/AR têm 
acompanhado a realização de alguns exercícios semelhantes em outros países com o objetivo 
de aprimorar as técnicas praticadas pelo SIPRON no Brasil, bem como mantê-las equiparadas 
ao estado da arte nas ações de combate a emergências nucleares.  

3.1.3.8 Posicionamento Nacional 
B. Química 
Provisões para a proteção de materiais químicos controlados, assim como a definição 

de padrões de atividades de licenciamento nessa área por pessoas físicas e jurídicas, 
incluindo requisitos necessários, são contidos no Decreto nº 3.665 de novembro de 2000. 

3.1.3.8 Análise do Posicionamento Nacional 
O mencionado Decreto nº 3.665/2000 revogou o Decreto nº 2.998, de 23 de março de 

1999, aprovando, portanto, a nova redação do “Regulamento para a Fiscalização de Produtos 
Controlados (R-105)”, sob a responsabilidade do Comando do Exército. O referido 
Regulamento tem por finalidade “estabelecer as normas necessárias para a correta fiscalização 
das atividades exercidas por pessoas físicas e jurídicas, que envolvam produtos controlados 
pelo Exército, destacando-se a fabricação, a recuperação, a manutenção, a utilização 
industrial, o manuseio, o uso esportivo, o colecionamento, a exportação, a importação, o 
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desembaraço alfandegário, o armazenamento, o comércio e o tráfego dos produtos 
relacionados no Anexo I a este Regulamento”101.  

Dentre os produtos controlados pelo Exército, destacam-se os agentes químicos de 
guerra, definidos em seu Artigo 3º, Inciso V, como “substância em qualquer estado físico 
(sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), com propriedades físico-químicas 
que a torna própria para emprego militar e que apresenta propriedades químicas causadoras de 
efeitos, permanentes ou provisórios, letais ou danosos a seres humanos, animais, vegetais e 
materiais, bem como provoca efeitos fumígenos ou incendiários”. 

Ademais, cabe destacar mais duas definições consideradas no texto do Regulamento: 
a) Material de emprego militar: material de emprego bélico, de uso privativo das Forças 

Armadas; e 
b) Produto controlado pelo Exército: Segundo o Artigo 8º, tem por premissa básica a 

existência de poder de destruição ou outra propriedade de risco que indique a 
necessidade de que o uso seja restrito a pessoas físicas e jurídicas legalmente 
habilitadas, capacitadas técnica, moral e psicologicamente, de modo a garantir a 
segurança da sociedade e do país. 
Portanto, ao longo de mais de duzentos e cinqüenta artigos, o Regulamento R-105 

estabelece, de forma bastante compreensiva, as atividades de controle e fiscalização realizada 
pelo Exército visando os produtos controlados em pauta. 

Destaque pode ser dado, ainda, aos seguintes artigos:  
i. Art. 37 e 38: Estabelecem a parceria entre o Departamento de Operações de 

Comércio Exterior (DECEX) e o Exército no controle, fiscalização e emissão 
de licença de importação ou registro de exportação de produtos controlados; 

ii. Art. 134 e 139: Estabelecem os requisitos obrigatórios na construção e 
operação de depósitos de produtos químicos controlados, assim como definem 
as parcerias do Exército com as Secretarias de Segurança Pública e prefeituras 
locais e dos órgãos de controle ambiental na fiscalização dos referidos 

                                                           
101 Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105). Cópia disponível no link: http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3665.htm 
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depósitos, inclusive aqueles de produtos químicos armazenados a granel e em 
grandes quantidades. 

iii. Art. 160: Define a obrigatoriedade de serem observadas as normas prescritas 
no Decreto nº 1.797, de janeiro de 1996 (Acordo de Alcance Parcial para a 
Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos), e demais legislações 
pertinentes ao transporte de produtos perigosos emitidas pelo Ministério dos 
Transportes, para o caso de transporte de produtos controlados por via 
terrestre, bem como as normas do Comando da Marinha e do Comando da 
Aeronáutica, para o caso de transporte por via marítima, fluvial, lacustre, ou 
por via aérea, respectivamente. 

iv. Art. 247: Por intermédio deste artigo, ao Exército é atribuída a capacidade de 
implementar medidas administrativas e penalidades às partes que não 
atenderem ao prescrito nas normas do Presente Regulamento, principalmente 
no que respeita à questão de cumprimento de normas de segurança industrial  e 
proteção física, o que o torna significativamente efetivo em sua aplicação. 

Podemos concluir, pois, que o Regulamento R-105 atende plenamente ao quesito 
estabelecido no presente parágrafo operativo. Seria interessante reforçar, no entanto, que as 
normas observadas no cumprimento à CPAQ também se sobrepõem parcialmente sobre as 
atividades praticadas pelo Exército quando de sua fiscalização de instalações que manuseiam 
produtos químicos aplicáveis à produção de armas, ou quando realiza o licenciamento e 
controle de transferências de alguns produtos químicos controlados. Ou seja, a CGBE, no 
MCT, também atua como órgão fiscalizador e de licenciamento das referidas atividades, 
reforçando o resultado da ação nacional no combate à proliferação de armas químicas. Desse 
modo, a obtenção da licença para transferência, uso e manuseio de certos produtos químicos 
também está vinculada ao cumprimento de normas internacionais de proteção física.  

3.1.3.9 Posicionamento Nacional 
C. Biológica 
Princípios gerais aplicados à segurança de materiais biológicos são contidos na 

Medida Provisória nº 2.186-16 de agosto de 2001, em que medidas de proteção e restrições 
ao acesso a patrimônios genéticos e conhecimentos tradicionais associados são definidos. A 
Medida Provisória regula também o acesso e transferência de tecnologias para a 



    
Universidade de Brasília 
 

- 133 - 

conservação e uso de patrimônios genéticos. Normas específicas são estipuladas pela 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, especialmente com respeito a organismos 
geneticamente modificados. 

É incumbência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelecer 
normas e exercer controle sobre atividades na área farmacêutica. Normas específicas para o 
licenciamento de atividades e para a produção de medicamentos são contidas na Resolução 
RDC nº 210/2003. Estas normas visam também garantir a qualidade de medicamentos e 
prevenir a liberação de agentes infecciosos na atmosfera. 

3.1.3.9 Análise do Posicionamento Nacional 
A Medida Provisória em pauta se aplica ao controle de transferência de tecnologias e 

de conhecimentos na área biológica associadas à preservação do patrimônio genético do País, 
compreendendo, inclusive, aqueles de origem das comunidades indígenas, mas excluindo 
aqueles relativos a seres humanos. Para sua implementação, cria no âmbito do Ministério do 
Meio Ambiente o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, de caráter deliberativo e 
normativo, o qual é composto por representantes de diversos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal. Considerando a diversidade biológica existente no território 
do Brasil, tal instrumento é fundamental para o controle de evasão de material genético que, 
por suas características raras, podem eventualmente ser empregados no desenvolvimento de 
armas biológicas. 

Nesse sentido, soma-se a importância do trabalho realizado pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio/MCT), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, com caráter consultivo e deliberativo no que diz respeito a organismos 
geneticamente modificados (OGM). 

Em dezembro de 2005, dez anos após a criação desta Comissão, ocorrida por meio da 
Lei nº 8.974/1995, o MCT publicou portaria com os novos integrantes da CTNBio, um mês 
após a publicação do decreto que regulamentou a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/2005). 
Esta última orienta a criação de normas de segurança e de mecanismos de fiscalização para 
todas as atividades relacionadas aos OGM, bem como é responsável pela regulamentação de 
pesquisas com células-tronco embrionárias, pela reestruturação da nova CTNBio e, ainda, 
pela criação do Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS). 
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No que diz respeito à área farmacêutica, a publicação da Resolução ANVISA/RDC nº 
210/2003102, que contém o “Regulamento Técnico das Boas Práticas para a Fabricação de 
Medicamentos”, bem como a “Classificação e Critérios de Avaliação para os Itens do Roteiro 
de Inspeção para as Empresas Fabricantes de Medicamentos”, veio a estabelecer um padrão 
de procedimentos para preenchimento de um relatório de auto-inspeção. Esses documentos 
deverão ser empregados pelas empresas na realização de auto-inspeção, seguindo os passos 
estabelecidos no Regulamento Técnico e no Roteiro de Inspeção, ambos contidos na 
Resolução. Tal procedimento, quando devidamente aplicado, facilita os trabalhos do auditor e 
do auditado ao longo das inspeções realizadas por representantes da ANVISA. 

Dentre os quesitos verificados está a qualidade da matéria prima, a segurança física do 
pessoal que opera os equipamentos de produção de medicamentos, bem como a qualidade do 
produto final, preservando o mesmo de eventual contaminação pelo meio ambiente e, de 
forma contrária, a preservação do meio ambiente de eventual contaminação pelo conteúdo dos 
medicamentos. Todo este trabalho, conforme preconiza a Resolução em pauta, considera 
recomendações operacionais estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no que 
se refere à Certificação de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, objetos do comércio 
internacional.  

Por outro lado, como já observamos em discussão realizada no item 3.1.3.4, a 
legislação brasileira é moderna e abrangente em relação aos OGMs. No entanto, é 
fragmentada ou mesmo inexistente no que se refere aos agentes biológicos tradicionais ou 
clássicos (não-OGMs), nos casos de emprego para os fins estabelecidos na CPAB ou na 
própria Resolução 1540. 

Além do mais, a regulamentação informada por meio do presente Posicionamento 
Nacional se refere a OGMs e ao ramo farmacêutico apenas, havendo inúmeras outras 
atividades que se utilizam de agentes biológicos relevantes para a Resolução 1540, e que não 
são abrangidas no texto em pauta. Tal fato sugere uma revisão deste item no Relatório 
Nacional do Brasil. 

                                                           
102Resolução – RDC nº. 210, de 4 de agosto de 2003 – Determina a todos os estabelecimentos fabricantes de 
medicamentos, o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico das Boas Práticas para a 
Fabricação de Medicamentos, conforme ao Anexo I da presente Resolução. Site da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Cópia disponível no link: http://e-legis.anvisa.gov.br/ 
leisref/public/showAct.php?id=22321&word= 
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3.1.3.10 Posicionamento Nacional 
D. Meios de Lançamento 
Legislação relevante é contida no Decreto nº 3.665 de novembro de 2000 (R-105). Ele 

estabelece regulamentos para uma supervisão adequada de medidas de proteção 
relacionadas aos produtos sob controle (meios de lançamento, seus componentes e 
propelentes), cuja implementação é requerida de pessoas físicas e jurídicas. 

3.1.3.10 Análise do Posicionamento Nacional 
O mesmo argumento empregado no caso da área química se estende ao caso da área de 

mísseis (meios de lançamento), quando da abrangência do Regulamento R-105. O Exército, 
pelos poderes atribuídos por este instrumento, atua como órgão fiscalizador e de 
licenciamento de atividades também relacionadas a certos meios de lançamento, identificados 
como equipamentos controlados e de emprego militar. Logo, da mesma forma, atua em 
parceria com os órgãos responsáveis pela segurança e fiscalização do transporte e 
armazenamento dos referidos bens, assim como, estabelece requisitos de proteção física para 
a concessão de licenças de transferências e de manuseio/produção dos mesmos. 

Seria interessante no Relatório Nacional, em analogia com a área nuclear, que 
estabelece padrões de segurança física estipulados pela AIEA, antes de conceder licenças de 
transferências de itens controlados pelo MCT, que na presente área (meios de lançamento) se 
fizesse referência a normas equivalentes para o caso de fornecimentos de licenças nas 
transferências de bens aplicáveis a meios de lançamento controlados, considerados sensíveis, 
mas não controlados pelo Exército, mas sim pela CGBE/MCT. 
 

(c) Desenvolver e manter controles de fronteiras e esforços de aplicação da lei apropriados e 
efetivos para detectar, dissuadir, evitar e combater, inclusive por meio de cooperação 
internacional quando necessário, o tráfico ilícito e a negociação de tais itens, em 
conformidade com suas autoridades legais e legislações nacionais, e consistente com a lei 
internacional; 
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3.1.3.11 Posicionamento Nacional 
É incumbência do Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria da Receita Federal 

(SRF), exercer supervisão e controle de comércio exterior, de acordo com a Lei nº 9.649 de 
maio de 1998 e com o Decreto-Lei nº 37, de novembro de 1966. 

Toda informação concernente a transações comerciais internacionais são contidas no 
Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), que permite a verificação de toda 
operação relacionada a uma autorização específica. No caso de operações comerciais 
relacionadas à exportação de bens sensíveis, as mesmas somente podem ocorrer uma vez 
autorizadas pela Coordenação-Geral de Bens Sensíveis, dentro do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (CGBE/MCT). Para exportações de materiais nucleares, é necessário, também, 
obter uma autorização prévia da CNEN. 

Transgressões são objetos de um número de penalidades estabelecidas, entre outros 
instrumentos, pelo Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) e pela Lei 9.112, 
de outubro de 1995. 

Além da SRF, o Departamento da Policia Federal (DPF), no âmbito do Ministério da 
Justiça, também possui competência nessa área. Em coordenação com as Forças Armadas 
Brasileiras (FA), a DPF exerce supervisão sobre as áreas de fronteira e possui 
responsabilidades primárias no combate sobre todas as formas de tráfico ilícito. 

As FA têm responsabilidades subsidiárias em manter vigilância e controle sobre as 
fronteiras marítimas, terrestres e aéreas (no espaço aéreo). Também é incumbência das 
mesmas implementar medidas preventivas e ações de repressão contra ofensas ambientais e 
trans-fronteiriças, agindo por conta própria e em coordenação com outros órgãos do Poder 
Executivo. Com relação ao controle do espaço aéreo, as FA contam com o Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SCEAB), o qual leva à operação conjunta todos os 
Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), cobrindo todo 
o País, e o Sistema de Vigilância e Proteção da Amazônia (SIVAM/SIPAM). 
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3.1.3.11 Análise do Posicionamento Nacional 
Por meio da Lei nº 9.649, de maio de 1.998103 (erroneamente digitado como 2004 no 

Relatório Nacional), quando foi definida a nova organização da Presidência da República e de 
seus Ministérios foi reafirmada a função atribuída ao Ministério da Fazenda (MF) como sendo 
o órgão responsável pelo comércio exterior no Brasil. O mencionado Decreto-Lei nº 37, de 
1966, regulamentou o imposto sobre a importação, que incide sobre mercadorias estrangeiras, 
definindo os requisitos administrativos nas importações e as penalidades e multas pela não-
observância de suas normas, bem como reorganizou os serviços aduaneiros. 

Não mencionado no Relatório em pauta, a Lei nº 9.716, de novembro de 1998104, deu 
nova redação a vários artigos do Decreto-Lei nº 1.578, de outubro de 1977, que dispõe sobre o 
imposto de exportação. Portanto, ficam definidos assim os impostos sobre transferências 
internacionais, bem como os critérios a serem observados pelas partes interessadas. O MF 
executa as atividades relativas à aduana e ao comércio exterior por meio da Secretaria da 
Receita Federal (SRF). Esta, por sua vez, possui um arcabouço legal extenso, contendo leis, 
medidas provisórias, instruções normativas, atos declaratórios, decretos, portarias e leis, os 
quais garantem uma cobertura bastante eficaz das atividades de transferências ao longo das 
fronteiras do território nacional. Destaque merece ser dado à questão do estabelecimento do 
Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul) que, pelo trabalho integrado de vários países que o 
compõem, contribui para a unificação de procedimentos e codificação dos produtos 
controlados, resultando num controle final mais eficaz. No entanto, neste item do relatório, o 
Mercosul não foi mencionado.   

O Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) opera no âmbito do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)105 sob supervisão 
interministerial constituída por três órgãos gestores, ou seja, a Secretaria de Comércio 
Exterior (SECEX), a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil (BACEN).  
                                                           
103Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998 – Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras providências. Cópia disponível no link: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9649cons.htm  
104Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998 – Dá nova redação ao Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro de 
1977, que dispõe sobre o imposto de exportação, e dá outras providências. 
 Cópia disponível no link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei971698.htm 
105SISCOMEX – Aprendendo a Exportar – Instruções de emprego do Sistema – Site do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). Disponível no link: 
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/sitio/paginas/aprExportar/mapa.html 
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Trata-se de um instrumento informatizado por onde passam as transações do comércio 
exterior no País, que opera para importações desde 1993 e, para exportações, desde 1997.  

Desta forma, após as devidas avaliações realizadas pelos órgãos anuentes, que também 
possuem acesso ao referido Sistema, temos o controle efetivo de cada uma das transferências 
e, quando necessário, a orientação fornecida ao usuário para o cumprimento dos requisitos 
exigidos a cada uma das transações. 

Os mencionados órgãos anuentes, considerando suas áreas de competências, procedem 
a uma avaliação complementar exigida em função de características peculiares dos itens 
negociados. Temos, por exemplo, a atuação do Ministério da Saúde na avaliação de operações 
com remédios, ou da CNEN, na avaliação de operações envolvendo fontes radioativas 
empregadas na área médica, industrial ou de pesquisas. Na área de bens sensíveis, como já 
mencionado, temos ainda a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MA), do Departamento da Polícia Federal (MJ), do 
Comando do Exército (MD) e da Coordenação-Geral de Bens Sensíveis (MCT). 

Cabe ainda destacar o emprego do SISCOMEX em suporte às atividades do BACEN 
na monitoração de transações das instituições financeiras autorizadas a operar com câmbio. 
Com essa finalidade, dados são transferidos diretamente do SISCOMEX para o Sistema de 
Informações do Banco Central (SISBACEN). Portanto, uma ferramenta bastante útil no 
combate a transações financeiras ilícitas. 

No que se refere a mecanismos que visam coibir a prática de crimes relacionados ao 
tráfico ilícito e às transferências de bens sensíveis, o Relatório Nacional cita dois instrumentos 
empregados pelos órgãos responsáveis pela aplicação (enforcement) da Lei. Ou seja, o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, mencionado na Lei nº 8.072, de julho de 1990, dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos da Constituição Federal, definindo penalizações para atividades 
como o terrorismo e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A Lei nº 9.112, de 
outubro de 1995, por sua vez, trata especificamente sobre a questão das transferências de bens 
sensíveis, se constituindo esta última no documento legal norteador dos trabalhos da CGBE. 

Como esclarecido no Relatório, o combate ao tráfico ilícito nas áreas de fronteiras é 
realizado de forma conjunta pela SRF, Forças Armadas (FA) e Polícia Federal. Destacando, 
ainda, a grande extensão das referidas fronteiras, bem como as dificuldades observadas pelo 
fato de envolverem áreas marítimas, de selva ou de locais de difícil acesso, as FA 
desempenham papel indispensável no patrulhamento das mesmas. Este trabalho é 
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fundamental no monitoramento de atividades ilícitas de prospecção de minerais (garimpo), 
extração de madeiras ou, também, do tráfico de drogas e de substâncias entorpecentes.  

O controle do espaço aéreo, realizado pelo Comando da Força Aérea, se encontra 
fortemente apoiado no potencial emprego do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
(SCEAB)106, e do SIVAM/SIPAM107. O SCEAB nasceu no País na década de 70, junto com a 
implantação dos primeiros radares no território brasileiro, como opção econômica viável na 
época para a realização do controle integrado do espaço aéreo militar e civil. Tal solução se 
provou um sucesso e reconhecida internacionalmente como eficaz, como foi o caso de uma 
avaliação ocorrida nos EUA, em 2006, pela Força Aérea dos Estados Unidos. Segundo 
comentário feito no relatório de conclusão de trabalhos dessa instituição “o sistema integrado 
aumenta a eficiência, moderniza o gerenciamento do espaço aéreo, melhora a segurança e 
diminui os custos”. 

O Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro tem como órgão central o 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), sob o qual está subordinado o Sistema 
de Defesa Aérea e de Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA), um conjunto de quatro 
unidades integradas que cobrem todo o território nacional. Sua missão se resume na vigilância 
e controle da circulação aérea geral, bem como na condução das aeronaves responsáveis pela 
garantia da integridade e da soberania do espaço aéreo brasileiro, nas áreas definidas como de 
responsabilidade de cada uma das unidades (I, II, III ou IV).  

 Também mencionado no Relatório Nacional, o Sistema de Proteção da Amazônia 
(SIPAM) é um órgão vinculado à Casa Civil da Presidência da República, e gerenciado pelo 
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM).  

Originalmente implantado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, pela Exposição de Motivos nº 194, de setembro de 1990, como órgão 
administrador do SIVAM (este implantado pelo extinto Ministério da Aeronáutica), tem a 
missão de “integrar informações e gerar conhecimento atualizado para a articulação, o 
planejamento e a coordenação de ações globais de governo na Amazônia Legal brasileira, 
                                                           
106 O Controle do Espaço Aéreo – Site do Comando da Força Aérea Brasileira. Disponível no link: http://www 
.fab.mil.br/datascomemora/2006/trafegoaereo/index.htm 
 
107 a) Site do SIPAM – Sistema de Proteção da Amazônia. Disponível no link: http://www. 
sipam.gov.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid =37 
 
    b) Site do SIVAM – Sistema de Vigilância da Amazônia. Disponível no link: http://www. 
sivam.gov.br/Index.htm 
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visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região”. Suas 
atividades técnicas são executadas em três Centros Técnicos e Operacionais (CTOs), 
localizados em Manaus, Belém e Porto Velho, sob a supervisão do Centro de Coordenação 
Geral (CCG), localizado em Brasília. 

O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) se resume numa rede de coleta e 
processamento de informações com o objetivo de levantar, tratar e integrar as diversas 
informações obtidas por cada órgão governamental que trabalha na Amazônia. Trata-se, 
portanto, de um órgão centralizador de uma grande base de dados que pode ser compartilhada 
por todos os órgãos de interesse.  

Conseqüentemente, evita a duplicação de esforços, melhorando a eficiência e eficácia 
dos trabalhos de monitoramento de atividades ilícitas como de garimpos e narcotráfico sobre a 
extensa área da Amazônia, maior reserva natural do Mundo. No caso do monitoramento 
territorial, as informações são distribuídas a órgãos federais, estaduais, municipais e distritais 
que atuam diretamente nas áreas de segurança pública, fiscalização e intervenção. 
(d) Estabelecer, desenvolver, revisar e manter controles nacionais apropriados e efetivos de 
exportação e transbordo de tais itens, incluindo leis e regulamentos apropriados para controlar 
exportação, trânsito, transbordo e re-exportação, e controles na provisão de fundos e serviços 
relacionados a essas operações de exportação e transbordo, tais como financiamento e 
transporte, que possam contribuir para a proliferação, bem como estabelecendo controles de 
usuários finais; e estabelecendo e aplicando penalidades criminais ou civis apropriadas sobre 
violações de tais leis e regulamentos de controle de exportação; 

3.1.3.12 Posicionamento Nacional 
O desenvolvimento e produção de armas de destruição em massa no Brasil são 

proibidos pela Constituição Federal de 1998 e por obrigações internacionais. Controles 
nacionais se aplicam, portanto, para bens e tecnologias precursoras. Exportação, re-
exportação, trânsito e transbordo desses bens e tecnologias são controlados para assegurar 
seus usos exclusivos para finalidades pacíficas. 

A CGBE, órgão do MCT, cuja competência é provida pelo Regulamento nº 49 de 
fevereiro de 2004, é o órgão responsável por controlar importações, exportações e re-
exportações de bens sensíveis. A CGBE implementa controles e autoriza transferências de 
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itens contidos em Listas de Nacionais de Controle de Bens e Tecnologias  Sensíveis, após 
necessárias consultas com outros órgãos governamentais envolvidos. Esta atividade é 
realizada on-line, por meio do SISCOMEX. Este Sistema permite a detecção automática de 
importações, exportações e re-exportações não autorizadas, por meio da centralização de 
todas as informações sobre transferências nas fronteiras brasileiras. Penalidades para 
exportações fraudulentas são estabelecidas, entre outros instrumentos, pela Lei 9.112 de 
outubro de 1995. 

Por meio de análises “caso-a-caso” de pedidos de transferências, a CGBE poderá 
requerer a emissão de “Declaração de Uso/Usuário Final” pelo Governo do país para o 
qual os bens serão exportados, sendo as mesmas examinadas com bastante cautela. A CGBE 
também participa do processo de preparação dessas declarações quando requeridas ao 
Governo Brasileiro. Nesses casos, é incumbência da CGBE supervisionar a implementação 
das garantias providas nas declarações pela parte contratante. 

3.1.3.12 Análise do Posicionamento Nacional 
O Brasil, como previsto em  sua Constituição Federal, repudia o emprego de armas de 

destruição em massa.  Em 1995, sob a coordenação da SAE/PR foram dados passos 
importantes para a efetivação do controle de transferências de tecnologias e bens que 
pudessem contribuir para a construção das referidas armas, por meio da aprovação da Lei 
9.112, o que resultou na criação, também, da Comissão Interministerial de Controle de 
Exportação de Bens Sensíveis, com a finalidade de disciplinar as operações relativas às 
exportações (não incluindo atividades de importações) de bens sensíveis e serviços 
diretamente relacionados a tais bens. 

Após a extinção da SAE/PR algumas de suas atividades foram transferidas para o 
MCT e, dentre elas, a aplicação da Lei 9.112. Portanto, foi criado no âmbito desse Ministério 
o Departamento de Assuntos Nucleares e de Bens Sensíveis108 que, apesar do nome, se 
incumbiu de controlar atividades de transferências nas quatro áreas (nuclear, química, 
biológica e de mísseis). Isso se deveu ao fato de que o Brasil estava dando seus primeiros 
passos na direção da implementação de importantes regimes relativos a essas áreas, como 
NSG, CPAQ, CPAB e MTCR, o que requereu a centralização de atividades referentes aos 
mesmos em um órgão federal. 
                                                           
108Ainda em vigor quando da re-estruturação do Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Decreto-Lei nº 3.568, 
de 17 de agosto de 2000. Cópia disponível no link:  http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/D3568.htm 
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Em 2003, quando da re-estruturação do MCT, foi extinto o DNBS e criada a 
Coordenação-Geral de Bens Sensíveis pelo Decreto-Lei nº 4.724, de junho de 2003109, 
vinculando a mesma à Assessoria de Assuntos Internacionais do MCT (ASSIM/MCT), 
rebaixando, portanto, a posição hierárquica do controle de bens sensíveis dentro do referido 
Ministério. No entanto, as atribuições da CGBE permaneceram as mesmas originalmente 
atribuídas ao DNBS. 

Atualmente a referida Coordenação-Geral tem participado ativamente, não somente 
nas atividades de controle de transferências de bens sensíveis, como em assuntos que, direta 
ou indiretamente possam contribuir para a proliferação de ADM. Como se trata de um órgão 
que centraliza peritos das quatro áreas mencionadas, atua como fonte de assessoria técnica 
para o Ministério das Relações Exteriores, em particular, à Divisão de Desarmamento e 
Tecnologias Sensíveis (DDS/MRE), em assuntos relacionados a convenções, tratados e 
regimes internacionais. Dentre eles temos aqueles relativos ao TNP, à AIEA, à CTBTO, ao 
NSG, à CPAQ/OPAQ, à CPAB e ao MTCR. Ademais, em comum às quatro áreas temos, 
ainda, a Resolução 1540.  

Em nível nacional, a CGBE participa, ainda, em atividades relacionadas ao 
SISCOMEX, à Secretaria da Receita Federal, à CNEN, à Abin, às inspeções de empresas 
sujeitas ao controle de produção e emprego de produtos químicos controlados e, ainda, como 
órgão coordenador de atividades relacionadas a comissões interministeriais como a Cibes e 
aquela que atua na avaliação dos mecanismos e medidas de controle de transferências de 
produtos químicos, conhecida como CIAD/CPAQ. 

Seu trabalho de implementação do controle de bens sensíveis, seja pelo efetivo 
controle e liberação por meio do SISCOMEX, bem como na elaboração ou solicitação de 
declarações de uso/usuário final é amplamente divulgado ao público de interesse por meio do 
site da CGBE na Internet, ou por meio de seminários nacionais realizados em diversos pontos 
do Brasil, denominados genericamente de Seminários Nacionais sobre o Controle de Bens 
Sensíveis. Tais eventos são realizados em conexão a um programa desenvolvido em parceria 
com a Abin, conhecido como “Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na Área de 

                                                           
109Re-estruturação do Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Decreto-Lei nº 4.724, de 9 de junho de 2003. 
 Cópia disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2003/D4724.htm#art7  
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Bens Sensíveis (Pronabens)”110. De 2005 a 2006 foram realizados quatro seminários, sendo 
um em São Paulo - SP, outro em Salvador - BA e dois no Rio de Janeiro – RJ. Os dois 
primeiros trataram de assuntos relacionados à área química e os dois seguintes, sobre a área 
nuclear. 

Apesar de o controle de transferências de bens sensíveis no Brasil ser relativamente 
efetivo, o mesmo poderá ser fortalecido com a aprovação de legislação equivalente ao Projeto 
de Lei do Senado (Substitutivo) nº 310, proposto em 1995, que vem se arrastando ao longo 
desses anos todos à espera de aprovação pelo Senado Federal. Seu objetivo é bastante 
simples, mas de fundamental importância, uma vez que modifica a Lei nº 9.112 de forma a 
estender os controles de transferências para incluir, também em seu escopo, a vertente das 
importações. Dessa forma, o controle executado pela CGBE nas quatro mencionadas áreas 
será na forma de um ciclo fechado, onde teremos um efetivo rastreamento dos bens que 
entram e saem do País, amarrando os itens transferidos aos seus responsáveis, e assegurando o 
rastreamento, inclusive, de bens a serem re-exportados. 

Finalmente, observando o conteúdo deste item do Parágrafo Operativo em pauta, seria 
interessante, numa próxima revisão do Relatório Nacional, informar que existe uma possível 
iteração da COAF/MF com a CGBE com o objetivo de fechar o cerco sobre transferências 
que empreguem recursos financeiros ilícitos ou vinculados à lavagem de dinheiro. Este 
mecanismo, no entanto, apesar de viável, carece de um maior entrosamento entre os dois 
órgãos mencionados. No entanto, é bastante clara a utilidade desta atividade se efetivamente 
realizada de forma conjunta. 

3.1.4 Parágrafo Operativo nº 6 
6. Reconhece a utilidade, na implementação desta resolução, das efetivas listas de controle 
nacionais, e convoca todos os Estados-Membros, quando necessário, a buscar, na primeira 
oportunidade, o desenvolvimento de tais listas; 

                                                           
110Site da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) – Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na Área 
de Bens Sensíveis (Pronabens) Dados disponíveis no link: http://www.abin.gov.br/modules/mastop 
_publish/?tac= Pronabens&busca[]= Pronabens 
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3.1.4.1 Posicionamento Nacional 
É incumbência da Comissão Interministerial de Controle de Bens Sensíveis, em 

conformidade com o Artigo 5 da Lei 9.112, de Outubro de 1995, de forma bastante objetiva, 
preparar, atualizar e publicar listas de bens sensíveis sob controles de exportação. A versão 
atual da lista de bens sensíveis controlados foi estabelecida pela Portaria Interministerial nº 
631 MCT/MD, de novembro de 2001. Esta Portaria atualiza a Lista de Bens Sensíveis e a 
Lista de Material Convencional para uso Militar sujeita a Política Nacional de Exportação 
de Materiais para Uso Militar (PNEMEN), de acordo com as competências dos Ministérios 
da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Defesa, por meio de revisão de itens contidos nos 
anexos das referidas Listas. A Portaria estabelece, em seu Artigo 2, que é  “incumbência do 
MD atualizar a Lista contida no Anexo I, e do MCT (atualizar) a Lista do Anexo II, que se 
refere a itens da área química e meios de lançamento”. 

Na área nuclear, temos o Decreto 1.861, de abril de 1996, regulamentado pela Lei 
9.112, de outubro de 1995, e diretrizes nacionais estabelecidas para a exportação de bens e 
serviços sensíveis. Essas diretrizes impõem procedimentos para as exportações brasileiras de 
quaisquer equipamentos, materiais ou tecnologias identificadas sob a Lista de Equipamentos, 
Materiais e Tecnologias Associadas ou sob a Lista de Equipamentos de Uso Duplo, Materiais 
e Tecnologias Associadas que possam ser aplicados em atividades nucleares, as quais foram 
estabelecidas pela Portaria nº 61, de abril de 1996, pela antiga Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR). 

Ambas as Listas são atualizadas periodicamente, com o objetivo de mantê-las em 
linha com a legislação brasileira e com as decisões tomadas no âmbito do Grupo de 
Supridores Nucleares (NSG). Esta atividade de revisão, incumbida à Comissão 
Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis é provida pelo Decreto nº 4.214 
de abril de 2002. Este Decreto também estabelece a competência da Comissão 
Interministerial. A Medida Provisória nº 2.123-30, de março de 2001, determina que o MCT 
deva coordenar os trabalhos da Comissão. 

Na área química, a Portaria Ministerial nº 804, de dezembro de 2001, publicou as 
listas de substâncias identificadas pela CPAQ que são sujeitas a controle de exportação pelo 
MCT. Semelhantemente, a Portaria nº 275, de abril de 2002 estabeleceu o controle de 
importação.  



    
Universidade de Brasília 
 

- 145 - 

Na área biológica, a Instrução Normativa nº 1, de 8 de julho de 2002, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabeleceu normas para a importação 
de materiais desenvolvidos por pesquisas científicas, incluindo organismos para controle 
biológico e outros propósitos específicos. Durante uma reunião realizada em setembro de 
2004, a Comissão Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis decidiu 
estabelecer um Grupo de Trabalho que será responsável por definir os critérios para a 
preparação de uma lista nacional de controle na área biológica. 

 Com relação aos meios de lançamento, a Exposição de Motivos nº 35, de 12 de 
dezembro de 1994 (EM 35/94 – SAE/PR) estabeleceu as Diretrizes Gerais para a Exportação 
de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente Vinculados, as Instruções para a 
Condução de Exportações de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente 
Vinculados, assim como a Lista de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente 
Vinculados. 

3.1.4.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Conforme fato não mencionado no Relatório Nacional, em outubro de 2004 o MCT 

publicou a Resolução Cibes nº 1 aprovando o Regimento Interno da Comissão Interministerial 
de Controle de Exportação de Bens Sensíveis (Cibes), com base na competência que lhe foi 
outorgada pelo Decreto nº 4.214, de abril de 2002 e na Lei nº 9.112, de outubro de 1995.  

O referido Regimento estabelece a Cibes como sendo a Autoridade Nacional no que 
respeita ao controle de transferências (exportações) de bens sensíveis e reafirma o MCT como 
seu órgão coordenador. Adicionalmente, ao referido Ministério é atribuída, ainda, a função de 
Secretaria-Executiva da Comissão Interministerial por meio da Coordenação-Geral de Bens 
Sensíveis.  Cabe mencionar que o Relatório Nacional se refere à Medida Provisória (MP) nº 
2.123-30/2001, mas não ao fato de que a mesma foi revogada e reeditada várias vezes até 
quando, pela MP nº 2.216-37, dispôs sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e estabeleceu o MCT como coordenador da Cibes. 

Observando o mencionado Regimento, cabe à Autoridade Nacional (Cibes) promover 
periodicamente reuniões para debater o andamento das atividades relacionadas ao controle de 
transferências de bens sensíveis no País, bem como o resultado das participações do Brasil em 
eventos relacionados à divulgação de suas listas de controle e, ainda, em reuniões nacionais 
sobre o tema, ou internacionais, como aquelas relacionadas aos regimes de controle de não-



    
Universidade de Brasília 
 

- 146 - 

proliferação de ADM de que o Brasil é Parte. 
A CGBE, observada a delegação de competência que o Ministro da Ciência e 

Tecnologia efetuou, promove uma avaliação contínua de suas listas de controle de 
transferências para melhor refletir a evolução das tecnologias disponíveis no mercado 
nacional e internacional, bem como, para acompanhar as atualizações realizadas no âmbito de 
regimes como o NSG, CPAQ, CPAB e MTCR. Deste modo, além de revisar periodicamente 
as mencionadas listas nacionais, mantém um site na internet  (dentro do portal do MCT) onde 
divulga as referidas revisões, bem como os procedimentos que se espera sejam cumpridos 
pelas partes interessadas em realizar exportações ou importações. 

Como já mencionado na justificativa de outro parágrafo operativo, o MCT divide com 
o Ministério da Defesa, em particular, com o Comando do Exército, a responsabilidade pelo 
controle e anuência de transferências de alguns itens da área química e missilística, conforme 
estabelecido na portaria que atualizou as listas relativas ao PNEMEN. No entanto, a CGBE 
mantém sua própria lista de controle para essas mesmas áreas para atender uma diversidade 
de itens não cobertos pela lista do PNEMEN, complementando o universo de itens e 
tecnologias referidos nas listas de controles da CPAQ e MTCR. 

Sob a mesma linha de trabalho, a Cibes, por meio da CGBE, promove regularmente a 
atualização das listas de controle de transferências da área nuclear, originalmente divulgadas 
em 1996 pela extinta SAE/PR, conforme Decreto nº 1.861, de abril de 1996, e Portaria nº 61, 
de abril de 1996. As duas listas existentes, que sofreram um processo de revisão iniciado em 
2002, se encontram atualizadas de forma a refletir as atuais listas de controle do Grupo de 
Supridores Nucleares (NSG).  

Portanto, também foram divididas em duas partes, procurando se manter fiel ao 
conteúdo dos documentos publicados pela AIEA, INFCIRC/254_Part 1 e INFCIRC/254_Part 
2, que divulgam internacionalmente as diretrizes e listas do NSG111, os quais têm que ser 
respeitadas por todos os Estados Partes deste Regime, como é o caso do Brasil. 

No entanto, dada à complexidade de codificação de cada um de seus itens, para uma 
inserção integral da mesma no SISCOMEX, os trabalhos de controle de transferências ainda 
dependem de uma avaliação caso-a-caso, pois ainda não são filtrados automaticamente antes 
                                                           
111Site do Grupo de Supridores Nucleares – Guidelines for Nuclear Transfers (INFCIRC/254, Part 1) – 
Guidelines for Transfers of Nuclear-Related Dual-Use Equipment, Materials, Software and Related Technology 
(INFCIRC/254, Part 2). Cópia disponível no link: http://www.nsg-online.org/guide.htm 
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de serem direcionados para avaliação técnica/legal pela Coordenação da Área Nuclear na 
CGBE. 

Observando a competência atribuída à Cibes, em dezembro de 2001, pela Portaria 
MCT nº 804112, foi atualizada a Lista de Bens Sensíveis referente às substâncias químicas 
listadas e especificadas na CPAQ, além do mencionado controle realizado por intermédio das 
listas do PNEMEM.  

Um passo de relevada importância para tornar mais efetivo o trabalho de controle de 
aplicação de bens sensíveis no território nacional foi dado com a aprovação da extensão dos 
controles atinentes ao MCT113 também aos processos de importação das substâncias químicas 
listadas na CPAQ. Como já mencionado, a Lei 9.112/95 possui uma deficiência nesse aspecto, 
uma vez que focaliza as atividades de transferências de exportação somente. Portanto, a 
grande importância de se aprovar o mais breve possível o mencionado PLS310/95, o qual 
estende para importação os controles nas quatro áreas sensíveis (nuclear, química, biológica e 
missilística). 

Após uma consulta realizada nos arquivos de legislação emitida pelo MAPA 
constatamos a não existência da Instrução Normativa nº 1, de 8 de julho de 2002. Instrumento 
jurídico vigente, do mesmo tipo e com a mesma finalidade (controle de importação de 
organismos para controle biológico e de solo e outros fins científicos, necessários à pesquisa 
agropecuária), foi encontrado como sendo emitido em dezembro de 1998, sob o mesmo 
número114.  

Portanto, desde então aquele Ministério vem controlando a importação de, segundo o 
texto original, “vegetais e suas partes, geneticamente modificadas ou não, representadas por 
pequenas quantidades de sementes, pólen, plantas vivas, frutos, estacas ou gemas, bulbos, 
tubérculos, rizomas, plantas in vitro, ou quaisquer partes de plantas com capacidade de 
reprodução ou multiplicação, destinados a pesquisa científica”, e “organismos para controle 
                                                           
 
112Portaria MCT nº 804, de 13.12.2001 – Atualiza a Lista de Bens Sensíveis, referente às substâncias químicas 
listadas e especificadas na CPAQ. Cópia disponível no link: http://acessibilidade. 
mct.gov.br/index.php/content/view/20047.html 
 
113Portaria MCT nº 275, de 23.04.2002 – Estende os controles atinentes ao MCT também aos processos de 
importação das substâncias químicas listadas na CPAQ. http://www.mct.gov.br/index.php 
/content/view/14904.html  
 
114Instrução Normativa nº 1, de 15 de dezembro de 1998 – Aprova as Normas para Importação de Material 
destinado à Pesquisa Científica. Cópia disponível no link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-
consulta/consultarLegislacao.do?operacao= visualizar&id=772 
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biológico e outros fins científicos; e de solo, inclusive substrato, destinados à pesquisa 
científica”. Acreditamos, pois, se tratar de uma referência errônea de datas para a mencionada 
Instrução Normativa lançada no Relatório, sobre a qual se recomenda a correção. 

Quanto à questão do Grupo de Trabalho (GT) estabelecido pela Cibes em 2004, o 
mesmo foi incumbido de elaborar a lista nacional de controle de transferências de bens 
sensíveis da área biológica, não existente até então, caracterizando esta última como sendo a 
única das quatro áreas (nuclear, química, biológica e missilística) que não dispunha ainda da 
referida lista. O ponto de partida para a elaboração da mesma foi a análise de algumas das 
listas de controles internacionais existentes no mundo, associado com aquelas empregadas por 
diversas instituições nacionais. Considerando as características peculiares da fauna e flora 
brasileira, podemos ter uma clara noção da diversidade adicional que foi atribuída ao 
conteúdo da visada relação de itens considerados sensíveis.  

O resultado dos trabalhos realizados pelo GT em pauta foi concretizado em março de 
2007, quando, em reunião da Comissão Interministerial sobre o Controle de Bens Sensíveis, 
foi aprovada a Resolução Cibes nº 8/2007. Como anexo à mesma, foi publicada a “Lista de 
Bens Relacionados à Área Biológica e Serviços Diretamente Vinculados”115. Trata-se, 
portanto, de um passo relevante dado pelo Brasil em direção ao combate à proliferação de 
ADM biológicas, mesmo não estando a Convenção em questão (CPAB) ainda em vigor no 
Mundo. 

Apesar de depender ainda da implementação da referida Lista no SISCOMEX, após 
uma codificação de cada um de seus itens, viabilizando um controle com vinculação 
automática aos órgãos que atuarão concomitantemente como de anuência (ex.: MCT, MS, 
MAPA), trata-se de uma atualização ao Relatório Nacional imprescindível, em relação à 
informação inicial enviada em 2004. 

Como já previamente mencionado no subitem “3.1.2.7 - Análise do Posicionamento 
Nacional” desta tese, a Cibes aprovou sua Resolução nº 02, de outubro de 2004116, 
atualizando pela primeira vez a lista nacional de controle de transferências da área 
                                                           
 
115Lista de Bens Relacionados à Área Biológica e Serviços Diretamente Vinculados – Anexo à Resolução Cibes 
nº 8/2007 – Publicada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em 13/Março/2007, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Bens Sensíveis. Publicado no DOU de 01/03/2007, Seção I, Pág. 17. Cópia disponível no 
link: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12859.pdf 
 
116Lista de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente Vinculados – Resolução Cibes nº 2/2004. Cópia 
disponível no link: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12850.pdf 
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missilística. As revisões subseqüentes ocorreram por intermédio de outras resoluções da Cibes 
(duas em 2006 e uma em 2007)117. As referidas emendas também se encontram em fase de 
codificação para inserção no SISCOMEX, a exemplo da listas das áreas nuclear e biológica. 
Trata-se, como já comentado, de mais uma informação a ser ventilada ao Comitê 1540, como 
atualização de dados do Relatório Nacional do Brasil. 

3.1.5 Parágrafo Operativo nº 8 
8. Convoca todos os Estados a: 

 
(a) Promover a adoção universal e implementação plena e, onde necessário, reforçar os 
tratados multilaterais de que são partes, cujo objetivo seja deter a proliferação de armas 
nucleares, biológicas ou químicas; 

3.1.5.1 Posicionamento Nacional 
De acordo com o sistema legal brasileiro, acordos internacionais dos quais o Brasil é 

Parte têm o mesmo status de leis internas (nacionais). Eles são, portanto, compulsórios para 
o Estado e para atores não-estatais sujeitos à sua jurisdição nacional. 

Nesse sentido, é importante notar que o Brasil é Parte dos seguintes tratados, acordos 
e regimes internacionais relacionados ao desarmamento, não-proliferação e controle de 
materiais e tecnologias sensíveis: 

3.1.5.1 Análise do Posicionamento Nacional 
A Constituição Federal de 1988 (CF/88)118, em seu artigo 5º, §3º, aborda a questão dos 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, equiparando os mesmos às 
emendas constitucionais (conforme Emenda Constitucional nº 45, de 2004)119. Esta é, 
                                                           
 
117Atualização da Lista de Bens Relacionados a Mísseis e Serviços Diretamente Vinculados – Anexo à 
Resolução Cibes nº 7/2007 – Publicada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em 13/Março/2007, por 
intermédio da Coordenação-Geral de Bens Sensíveis. Publicado no DOU de 20/03/2007, Seção I, Pág. 6. Cópia 
disponível no link: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/48495.html 
 
118Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Cópia disponível no link: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm 
 
119Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Cópia disponível no link: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art5 
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portanto, a única menção feita sobre o status referentes a acordos internacionais, se limitando 
a questões sobre direitos humanos. Fica, então, a questão dos demais acordos, sejam aqueles 
sobre comércio internacional, transações financeiras, transporte ou, ainda, de não-
proliferação.  

Desta forma, o que foi afirmado no Relatório Nacional não tem uma justificativa 
simples, como por exemplo, a referência ao conteúdo de algum instrumento legal. Após 
avaliarmos mais profundamente a questão, observamos que se tratam de pontos geradores de 
controvérsias, com interpretações das mais diversas por especialistas da área judiciária, e que, 
de forma quase que generalizada, são submetidos à avaliação por parte do Supremo Tribunal 
Federal (STF), caso-a-caso, para definir seus enquadramentos dentro da legislação nacional. 

Considerando o estabelecido no Artigo 84 da CF/88 de que a celebração de acordos ou 
convenções internacionais é de competência exclusiva do Presidente da República, e que 
compete ao Congresso Nacional resolver sobre aqueles que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, observamos alguma ressonância na opinião 
dos magistrados ao considerar que, uma vez o Brasil sendo Parte de algum acordo 
internacional, as leis ordinárias posteriores às datas de ratificação dos mencionados acordos 
não poderão contrariar os compromissos assumidos nos mesmos (por ambos, Presidente da 
República e Congresso). Conseqüentemente, novos instrumentos jurídicos são criados para 
viabilizar a implementação desses acordos, evitando qualquer incoerência entre o 
compromisso internacional e a o posicionamento jurídico doméstico vigente. 

Portanto, dentro da sistemática brasileira quanto à criação de instrumentos legais, cabe 
ao Congresso Nacional aprovar os tratados/convenções e, ao Presidente da República, sua 
ratificação. O Poder Legislativo, por sua vez, deverá aprovar as leis requeridas à 
implementação dos mesmos, enquanto o Executivo deverá regulamentar e cumprir as 
referidas leis. Finalmente, cabe ao Poder Judiciário aplicar os tratados/convenções, por meio 
das leis criadas para tal, bem como rejeitar propostas de dispositivos legais que contrariem o 
compromisso assumido internacionalmente.120 

Com isto em mente, procederemos a seguir à avaliação de uma série de compromissos 
internacionais firmados pelo Brasil e apresentados no Relatório Nacional, destacando que 
                                                           
120Estudo denominado “Hierarquia dos Tratados Internacionais em Face do Ordenamento Jurídico Interno. Um 
Estudo sobre a Jurisprudência do STF” – Elaborado em junho/2007 – Autor: Frederico Augusto Leopoldino 
Koehler – Juiz Federal Substituto do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Cópia disponível no link: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10491 
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este, sem sombra de dúvidas, é o Parágrafo Operativo que exigiu um elevado número de 
justificativas. Portanto, visando facilitar a compreensão das mesmas, dividiremos o texto e 
respectivas análises em várias partes, em função da afinidade dos assuntos envolvidos.   

3.1.5.2 Posicionamento Nacional 
- Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
O Brasil é membro da AIEA desde 1957. Ele participa de forma ativa e construtiva 

nos trabalhos da Agência, com o objetivo de assegurar o direito ao emprego pacífico da 
tecnologia nuclear e de promover cooperação internacional nesta área. 

3.1.5.2 Análise do Posicionamento Nacional 
Como bem resumido no presente posicionamento, o Brasil se tornou membro da AIEA 

por ocasião de sua criação, há mais de cinqüenta anos atrás. Dentre os requisitos para sua 
aceitação foi levado em conta seu compromisso em cumprir com as obrigações assumidas por 
todos os Estados Membros, bem como sua habilidade e interesse em agir de acordo com os 
propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. 

A Agência Internacional de Energia Atômica, ao longo deste meio século de vida, 
pôde contar com o apoio do Brasil no desempenho de suas atividades, concentradas nos seus 
denominados três pilares, ou áreas de trabalho: “Segurança industrial e Física”; “Ciência e 
Tecnologia”; e “Salvaguardas e Verificação”. 

Deste modo, pelo exemplo de emprego pacífico da tecnologia nuclear, o Brasil tem 
sido reconhecido como exemplo de País cumpridor de suas obrigações para com o estatuto da 
AIEA e, conseqüentemente, para a não-proliferação de armas de destruição em massa 
nucleares, além de atuar positivamente em atividades de cooperação técnica internacional. 
Mais adiante voltaremos a abordar a relação Brasil-AIEA, quando tratarmos da questão dos 
acordos de salvaguardas ou de proteção física de materiais nucleares. 
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3.1.5.3 Posicionamento Nacional 
- Tratado de Tlatelolco (Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América 

Latina e Região do Caribe) 
Assinado pelo Brasil em maio de 1967, o Tratado foi ratificado pelo Brasil em 

setembro de 1994. O Tratado estabeleceu a primeira zona habitada do mundo livre de armas 
nucleares. Seu objetivo é o de contribuir para a não-proliferação nuclear, promover o 
desarmamento e garantir o uso de materiais e instalações nucleares exclusivamente para fins 
pacíficos. É também, o primeiro instrumento internacional legal que define uma arma 
nuclear. 

Dentre suas provisões encontram-se as denominadas “garantias negativas de 
segurança”, que obriga os cinco Estados Nuclearmente Armados (NWS) a respeitar o status 
não-nuclear da região e a renunciar o emprego (e a ameaça de uso) de armas nucleares 
contra Estados Partes do Tratado. 

3.1.5.3 Análise do Posicionamento Nacional 
O primeiro tratado internacional que teve como objeto o banimento das armas 

nucleares para uma inteira região entrou em vigor em 1959, sendo conhecido como Tratado 
da Antártica. No entanto, foi somente em 14 de fevereiro de 1967 que tivemos o segundo, 
conhecido por “Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no 
Caribe” (Tratado de Tlatelolco), desta vez estabelecido para uma região povoada da América 
Latina e Caribe, sendo o primeiro com estas características.  

Possuindo nome em homenagem ao Bairro de Tlatelolco, na Cidade do México, onde 
foi assinado, marcou uma iniciativa que viria a ser repetida em outras regiões, conhecidas 
como “Zonas Livres de Armas Nucleares” (Nuclear Weapons Free Zone - NWFZ). Este é o 
caso do Tratado de Rarotonga (Sul do Pacífico) e Tratado de Bangkok (Sudeste da Ásia), 
enquanto o quarto do tipo se encontra ainda para entrar em vigor na região da África (Tratado 
de Pelindaba)121. Muito se discute, também, o estabelecimento de NWFZ na Ásia Central e 
                                                           
121Este Tratado, assinado na Cidade do Cairo em 11 de abril de 1996, deverá entrar em vigor somente após o 
depósito do 28º Instrumento de Ratificação pelos seus signatários. O seu nome foi dado em homenagem a uma 
instalação nuclear desativada da África do Sul, a qual teve importante papel nos trabalhos de pesquisa e 
desenvolvimento de armas nucleares naquele país. Cópia disponível no link: 
http://www.opanal.org/NWFZ/Pelindaba/pelindaba.htm 
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Europa Oriental. Quanto ao Oriente Médio e Sul da Ásia, a Assembléia Geral da ONU tem 
promovido o debate e a emissão de resoluções para estas duas últimas, em particular, como 
regiões livres de ADM, como um todo122. 

O Tratado de Tlatelolco123, que foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 1.246, de 16 
de setembro de 1994124 (Decreto não informado no Relatório Nacional do Brasil), bem como 
por todos os demais 32 países da América Latina e Região do Caribe, teve como propósitos 
não somente contribuir para a não-proliferação, mas também para o desarmamento, iniciativas 
estas sempre defendidas pelo Brasil na sua participação em debates internacionais. Ademais, 
promoveu o emprego pacífico da tecnologia nuclear, aplicação de salvaguardas nos modelos 
adotados pela AIEA, proibindo atividades que, sob qualquer forma, possam contribuir para o 
desenvolvimento, construção ou explosão de armas nucleares na região em pauta. Portanto, 
um compromisso também reiterado pelo Brasil em sua Constituição Federal. 

Como mencionado no Relatório Nacional em questão, como trade-off (mecanismo de 
troca) oferecido aos países da América Latina e Caribe este Tratado comprometeu as cinco 
reconhecidas potências nucleares a respeitar o status de desnuclearização da referida região e, 
ainda, de não empregar ou ameaçar com o uso de armas nucleares qualquer um dos Estados 
Partes do Tratado (as chamadas “Garantias Negativas de Segurança”). Esse comprometimento 
foi fortalecido pela ratificação do Protocolo Adicional nº II do Tratado de Tlatelolco pelos 
referidos NWS. 

Concluindo, cabe destacar uma importante diferença das NWFZ em relação ao 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o qual discutiremos oportunamente. 
Como já considerado, os Estados Partes de uma NWFZ são proibidos de desenvolver, 
manufaturar, possuir ou mesmo adquirir armas nucleares. No caso do TNP, no entanto, ao 
                                                           
 
122The Evolution of IAEA Safeguards – International Nuclear Verification Series – nº 2 – IAEA – Vienna – 1998. 
Págs. 16 – 17. 
 
123O Tratado de Tlatelolco e a Agência para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e Caribe 
(OPANAL) – Agência inter-governamental criada pelo Tratado em pauta com a finalidade de garantir que as 
suas obrigações são atendidas pelos seus Estados Partes. Cópia disponível no link: 
http://www.opanal.org/opanal/about/about-i.htm 
 
124Decreto nº 1.246, de 16 de setembro de 1994 – Promulga o Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na 
América Latina e no Caribe (Tratado de Tlatelolco), concluído na Cidade do México, em 14 de fevereiro de 
1967, e as Resoluções números 267 (E-V), de 3 de julho de 1990, 268 (XII), de 10 de maio de 1991, e 290 (VII), 
de 26 de agosto de 1992, as três adotadas pela Conferência Geral do Orçamento para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL), na Cidade do México. Cópia disponível no link: 
http://www2.mre.gov.br/dai/tlatelolco.htm 
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NWS é permitido reter e adquirir armas nucleares e empregá-las em qualquer lugar, 
considerando que, em tempo de paz, elas permaneçam sob o seu controle exclusivo. Portanto, 
trata-se claramente de um Tratado discriminatório, uma vez que atribui compromissos 
diferenciados entre NWS e NNWS. 

3.1.5.4 Posicionamento Nacional 
Em função do relativo maior número informado de eventos da área nuclear em relação 

aos demais e, com o objetivo de tornar mais clara a relação histórica existente entre eventos 
relacionados à não-proliferação no Brasil, agruparemos em nossa avaliação alguns tópicos da 
referida área. Em seguida, abordaremos as análises dos mesmos separadamente dos temas das 
áreas química, biológica e missilística. 
 
- Acordo Bilateral entre Brasil e Argentina para Uso Exclusivamente Pacífico da Energia 
Nuclear 

Em agosto de 1991, Brasil e Argentina se comprometeram bilateralmente a usar 
materiais e instalações nucleares sob suas jurisdições ou controle exclusivamente para 
finalidades pacíficas. Conseqüentemente eles se comprometeram a proibir e impedir, em seus 
respectivos territórios, e de se absterem do desenvolvimento, promoção ou autorização, 
direta ou indiretamente, ou de participação, de qualquer modo no teste, emprego, 
manufatura, produção ou aquisição por quaisquer meios, de qualquer arma nuclear, e do 
recebimento, armazenagem, instalação, aplicação ou qualquer forma de posse de qualquer 
arma nuclear. 

- Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 
(ABACC) 

Estabelecida pelo Acordo Bilateral entre a Argentina e o Brasil para o Uso 
Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, em agosto de 1991, a ABACC é uma entidade 
com personalidade jurídica, visando à administração e implementação do Sistema Comum de 
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC). Este sistema abrange um número 
de procedimentos aplicáveis a todos os materiais, em todas as atividades nucleares 
existentes, no Brasil e na Argentina, com objetivo de assegurar a ambas as Partes o uso 
exclusivamente pacífico de tais materiais e tecnologias. 
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- Acordo Quadripartite entre Argentina, Brasil, ABACC e AIEA para a Aplicação de 
Salvaguardas 

Por intermédio deste Acordo, assinado em dezembro de 1991 e ratificado em fevereiro 
de 1994, o Brasil se comprometeu em aceitar salvaguardas, realizadas pela AIEA, em todos 
os materiais nucleares usados em todas as atividades nucleares dentro de seu território, sob 
sua jurisdição ou realizadas sob seu controle em qualquer lugar, com o propósito de 
assegurar à comunidade internacional quanto ao emprego exclusivamente pacífico dos 
referidos materiais. 

- Grupo de Supridores Nucleares (NSG) 
Em 1996, o Brasil se tornou membro deste Grupo, que visa contribuir para a não-

proliferação de armas nucleares por meio da implementação de diretrizes de controle de 
exportação para itens e tecnologias que possam ser empregados na área nuclear e em áreas 
correlatas. 

- Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) 
O Brasil assinou o Tratado em setembro de 1996 e o ratificou em julho de 1998. 

Dentro do contexto deste Tratado e de sua Comissão Preparatória, o Brasil trabalha com o 
objetivo de promover sua breve entrada em vigor, bem como, sua universalização. Uma vez 
em vigor, o CTBT irá se constituir em uma poderosa forma de desencorajar a proliferação de 
armas nucleares, contribuindo, portanto, para os esforços globais desenvolvidos para 
prevenir atores não-estatais de obter acesso à ADMs. 

-Tratado de Não-Proliferação (TNP) 
Em setembro de 1998, o Brasil aderiu a este Tratado. Como Parte do TNP, o Brasil 

está totalmente comprometido na promoção do seu principal objetivo – a completa 
eliminação de armas nucleares. Para o Brasil, ambos, desarmamento nuclear e não-
proliferação, como previsto no TNP, se constituem em elementos chaves para assegurar que 
atores não-estatais não tenham acesso às referidas armas. 
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- Convenção sobre a Proteção Física de Material Nuclear (CPFMN) 
O Brasil ratificou a Convenção em abril de 1991. A Convenção determina o nível de 

proteção física necessária durante o transporte internacional de materiais nucleares para 
fins pacíficos. 

3.1.5.4 Análise do Posicionamento Nacional 
Brasil e Argentina, há mais de quinze anos atrás, iniciaram uma relação de verificação 

mútua no que respeita ao emprego de tecnologias e materiais nucleares para finalidades 
exclusivamente pacíficas quando, em 1991, assinaram o “Acordo para o Uso Exclusivamente 
Pacífico da Energia Nuclear”. Como parte deste Acordo, foi criado o Sistema Comum de 
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC) e, com o objetivo de administrar e 
aplicar o mesmo foi criada a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares (ABACC)125, um organismo de caráter binacional. Desta forma, todas as 
instalações e materiais nucleares argentinas e brasileiras são colocadas sob fiscalização, sem 
criar, no entanto, empecilhos ao desenvolvimento do uso da tecnologia nuclear, ao mesmo 
tempo em que fortalece a integração entre ambos os países. 

O passo seguinte a esta iniciativa foi o estabelecimento, em 1994, do “Acordo para a 
Aplicação de Salvaguardas entre o Brasil, a Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle de Material Nuclear (ABACC) e a AIEA”, denominado “Acordo 
Quadripartite”. Por meio deste Acordo ambos os países aceitaram a aplicação das chamadas 
“Salvaguardas Abrangentes – Comprehensive Safeguards”, conforme delineado no 
documento  “INFCIRC/153 (corrected)”126 da AIEA.  

De forma resumida, além de o Brasil sujeitar suas instalações e materiais nucleares às 
inspeções da ABACC, também o faz em relação à AIEA. Por esta iniciativa o Brasil se tornou 
o primeiro país do Mundo a colocar sob salvaguardas uma instalação nuclear militar (o Centro 
Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP), o que denota o posicionamento de 
transparência no que respeita ao objetivo pacífico de seu programa nuclear como um todo.  
                                                           
125Site da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). 
Disponível no link: http://www.abacc.org/port/index.asp 
 
126The Structure and Contents of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – INFCIRC/153 (corrected) – Reprinted by the IAEA in 
Austria – June 1972. Cópia disponível no link: http://www.iaea.org/Publications/Documents 
/Infcircs/Others/infcirc153.pdf 
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Ademais, cabe destacar a efetiva participação do Brasil na aprovação do “Modelo do 
Protocolo Adicional aos Acordos de Salvaguardas da AIEA (PA)”127, que visa fortalecer o 
sistema de salvaguardas da AIEA, requerendo o provimento de informações adicionais pelo 
Estado-Parte, além de permitir acessos complementares por parte de inspetores da Agência 
em relação ao originalmente estabelecido pela salvaguarda abrangente. Segundo os objetivos 
da Agência, por meio do PA o propósito de verificação original do modelo de salvaguardas 
estabelecido pela INFCIRC/153, identificado como Correção (Correctness) passa a se 
estender também para a Completude (Completeness) das informações disponibilizadas pelos 
países à AIEA. 

Cabe ainda destacar que o Acordo de Salvaguardas Abrangentes é um instrumento 
requerido para cumprimento àqueles países considerados Não - Nuclearmente Armados 
(NNWS) que desejem aderir ao TNP. Portanto, o Brasil já possuía este pré-requisito quando 
ratificou o referido Tratado em 1998. Ademais, fica claro na avaliação do Relatório Nacional 
que o posicionamento brasileiro, quando da assinatura do TNP, não se resumiu somente no 
apoio à não-proliferação. Para o Brasil, desarmamento e não-proliferação são faces da mesma 
moeda e devem permanecer sempre no mesmo patamar de importância quando se discute a 
eliminação das armas nucleares da face da Terra. Trata-se, portanto, de um posicionamento 
constante nos discursos de representantes do Brasil em fóruns internacionais, o qual reflete 
sua forte posição crítica às potências nucleares que, apesar de serem Estados-Partes ao TNP 
relutam em colaborar efetivamente para a extinção dessas armas.  

Como informado também pelo Brasil, e antes de sua adesão ao TNP, este seu 
posicionamento também seu consubstanciou pela assinatura e ratificação do Tratado de 
Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT)128, em 1996. Muito bem sabemos que, pelas 
tecnologias antigas, para o desenvolvimento de armas nucleares se fazia necessária a explosão 
de artefatos nucleares, para levantamento de parâmetros técnicos e aperfeiçoamento das 
referidas armas. Portanto, a proibição de testes nucleares vem a contribuir diretamente para a 
não-proliferação nuclear, apesar de já existirem informações (não confirmadas) de que 
programas de computadores desenvolvidos por NWS já conseguem simular as referidas 
explosões, visando minimizar custos e problemas ambientais.  
                                                           
127Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between States and the International Atomic Energy Agency – 
INFCIRC/540 (corrected) – Printed by the IAEA in Austria – September 1997. 
Cópia disponível no link: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/infcirc540corrected.pdf 
 
128The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO 
Preparatory Commission).  Site acessível pelo link:  http://www.ctbto.org/ 
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Por este Tratado, o Brasil participa de uma rede global de monitoramento (337 
estações dos tipos: sísmica, infra-som, hidro-acústica e de monitoração de radionuclídeos) de 
explosões nucleares ou de eventos que possuam características dessas explosões como, por 
exemplo, abalos sísmicos e atividades relacionadas à mineração em explorações subterrâneas. 

Portanto, o Brasil passou a ser monitorado por sensores instalados em seu território, 
numa clara demonstração de repúdio às armas nucleares. Diga-se de passagem, a referida rede 
global demonstrou sua capacidade de detecção quando comprovou a veracidade do teste 
nuclear realizado pela República Popular Democrática da Coréia do Norte, em outubro de 
2006 e, ainda, detectou o tsunami ocorrido no Oceano Índico, atingindo vários países do 
Sudeste da Ásia em 2004. 

No que se refere ao controle de transferências de tecnologias de uso direto ou de uso 
duplo na área nuclear, considera-se internacionalmente relevante o passo dado pelo Brasil 
quando aderiu ao Grupo de Supridores Nucleares, em 23 de maio de 1996, o que ocorreu 
oficialmente durante a Reunião Plenária do NSG em Buenos Aires, Argentina. Apesar de 
parecer que esta adesão ocorreu de forma simples, este normalmente não é o caso, o que pode 
ser notado ao verificarmos os diversos requisitos que cada país deve cumprir para ser 
admitido no Grupo. O NSG, atualmente com 45 Estados-Membros e tendo a Comissão 
Européia como observador, possui critérios bastantes restritivos na aceitação de novos 
participantes.  

Isto se deve à evolução ocorrida no Regime em pauta, desde sua criação em 1974. 
Como já discutido anteriormente nesta tese, a motivação da criação do NSG foi o teste 
nuclear realizado pela Índia, sob a justificativa (previsto no TNP) de finalidade pacífica. 
Portanto, diante da possibilidade de uma repetição do fato com outros países, este pequeno 
grupo, na época, estabeleceu suas diretrizes para controle de transferências de tecnologias de 
uso na área nuclear que pudessem contribuir para a proliferação de ADM. O documento em 
questão foi publicado, em primeira versão, em 1978, sendo denominado de Trigger List, uma 
vez que exportações previstas no mesmo disparariam procedimentos peculiares de controle e 
de anuência. 

Uma segunda lista seria criada, ainda, após a descoberta de que o Iraque, Estado-Parte 
do TNP, pelo uso de tecnologias de caráter industrial, estava produzindo seus próprios 
equipamentos previstos na Trigger List. Portanto, em 1992 foi estabelecida uma nova diretriz 
de controle de exportações, complementada por uma extensa lista de bens e tecnologias de 
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uso duplo (os quais podem ser empregados em atividades não-salvaguardadas pela AIEA ou, 
ainda, para a construção de explosivos nucleares, apesar de serem de emprego normal nas 
indústrias em geral). Em conseqüência disso, o NSG passou a possuir duas listas e diretrizes 
que passaram a ser de cumprimento obrigatório pelos seus membros (Lista de Bens e 
Tecnologias de Emprego Direto – “Trigger List” e Lista de Bens e Tecnologias de Uso 
Duplo). 

As transferências dos bens citados, quando realizados por membros do NSG, devem 
exigir dos Estados receptores, garantias de emprego pacífico dos mesmos, o que ocorre pela 
emissão das denominadas declarações de uso/usuário final (End Use/User Statements), além 
de garantias de que as mesmas, quando aplicável, estarão sob um efetivo sistema de proteção 
física. Isto se deve, em particular, ao atendimento no preconizado pela Convenção de 
Proteção Física de Materiais Nucleares da AIEA, do qual o Brasil também é Parte. 

Outro requisito adotado pelo NSG, e que seria aprovado na Conferência de Revisão do 
TNP em 2005 (1995 NPTREC), foi o estabelecimento da condição de fornecimento de que o 
país receptor aplique o bem em instalações sob salvaguardas abrangentes da AIEA (IAEA 
Full-scope/Comprehensive Safeguards Agreement). Desta forma, o Acordo de Salvaguardas 
veio a restringir mais ainda o número de países que pudessem participar do NSG. 

Voltando ao caso brasileiro, vamos resumidamente discorrer sobre a situação que 
levou à sua aceitação no Grupo e como o mesmo vem atuando como Membro. 

Como já discutido, o Brasil, por meio do Acordo Quadripartite assinado em 1994, 
implementou seu Acordo de Salvaguardas Abrangentes com a AIEA. Adicionalmente, 
publicou a Lei 9.112 em outubro de 1995, a qual, complementada pelo Decreto-Lei 1.861, de 
abril de 1996, regularizou e publicou, respectivamente, as listas de controle de transferências 
de bens sensíveis e serviços diretamente relacionados (os denominados bens de uso duplo) da 
área nuclear.  

Dessa forma, além de aplicar as medidas previstas na Convenção de Proteção Física de 
Materiais Nucleares e de Instalações Nucleares (CPFMN)129, instrumento bilateral também 
sob a tutela da AIEA e ratificado pelo Brasil em 1991, o País contava com seu mecanismo de 
controle de transferências de materiais e tecnologias nucleares funcional, inclusive com o 
envolvimento de vários ministérios e instituições públicas atuando de forma sincronizada para 
                                                           
129Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (INFCIRC/274 Rev.1). Cópia disponível no link: 
http://www.iaea.org/worldatom/Programmes/Protection/inf225rev4/rev4_ introduction.html 
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que a eventual proliferação das mencionadas tecnologias fossem efetivamente controladas 
e/ou detectadas em todas as exportações brasileiras.  

Nessa atividade, coube ao Departamento de Assuntos Nucleares e de Bens Sensíveis, 
atual CGBE, o importante papel de órgão coordenador da implementação das listas nacionais 
de controles de exportações de bens sensíveis da área nuclear, de 1995 até a presente data. 
Trata-se, portanto, de uma atividade continuada, que inclui a revisão periódica das 
mencionadas listas, refletindo as evoluções dessas tecnologias ao longo dos anos. 

O NSG, levando em consideração todas essas medidas brasileiras, decidiu aceitar o 
Brasil no seleto Grupo, que engloba os maiores detentores de tecnologias nucleares mundiais, 
além, é claro, das cinco potências nuclearmente armadas (NWS). A participação brasileira, 
desde então, tem sido marcada pelo efetivo envolvimento nos debates que se desenvolvem nas 
freqüentes reuniões do Grupo Consultivo do NSG em Viena, ou nos Países-Membros, por 
ocasião das reuniões plenárias anuais.  

No período Junho de 2006 a Abril de 2007 o Brasil foi incumbido da função de 
Presidente do Grupo, o que levou à realização da 16ª Reunião Plenária do NSG, ocorrida em 
Brasília, de 1 a 2 de junho de 2006, sob a presidência do Embaixador José Artur Denot 
Medeiros, Representante Especial para Desarmamento e Não-Proliferação do Ministério das 
Relações Exteriores.  

Esta reunião culminou uma intensa seqüência de eventos ao longo de uma semana, que 
englobou a Reunião do Grupo Consultivo (NSG Consultative Group Meeting), a Reunião de 
Troca de Informações (Information Exchange Meeting - IEM) e a Reunião de Peritos em 
Licenciamento e Aplicação (Licensing and Enforcement Expert Meeting - LEEM) do NSG. 
Após a Plenária, o ex-Presidente do NSG continuou, ainda, com a atribuição de participar de 
atividades de extensão (outreach) com países especialmente selecionados pelo Grupo, visando 
expandir a adesão mundial às mencionadas Diretrizes (INFCIRC 254/ Part 1 / Part 2).  

Essas atividades são realizadas pela denominada “Troika”, grupo de representantes 
constituído pelo presidente anterior do NSG, pelo atual e por aquele definido para ano 
subseqüente, além de, informalmente, contar com a participação do presidente do Grupo 
Consultivo. No caso em questão, englobou o Brasil (2006-2007), a África do Sul (2007-
2008), a Alemanha (2008-2009), além dos Estados Unidos (Grupo Consultivo – 2007-2008). 
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No que respeita à Convenção sobre a Proteção Física de Material Nuclear 
(CPFMN)130, diversas vezes referenciada na presente tese, a mesma foi adotada em Viena em 
outubro de 1979. Conforme estabelecido em seu artigo 19(1), o instrumento de ratificação do 
Brasil, que foi depositado em outubro de 1985 junto ao Diretor Geral da AIEA, contribuiu 
para os primeiros 21 instrumentos requeridos para entrada em vigor da presente Convenção 
em fevereiro de 1987. A promulgação no Brasil, no entanto, somente viria a ocorrer por meio 
do Decreto n° 95, em abril de 1991.  

Interessante observar que este instrumento visava, em particular, a aplicação de meios 
adequados de proteção física durante o uso e transporte de materiais nucleares como o urânio 
e o plutônio e, mesmo assim, apenas quando estivessem com algumas características 
particulares de concentração isotópica, o que os tornaria viáveis ao emprego no 
desenvolvimento de explosivos nucleares. Quanto à questão do transporte de material nuclear 
com o uso explicitamente para finalidades pacíficas, apesar da Convenção se aplicar 
diretamente aquele realizado internacionalmente, também faz referências às providências 
esperadas dos países durante a proteção dos referidos materiais quando armazenados ou 
transportados no ambiente doméstico. 

Portanto, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no conteúdo da presente 
Convenção, todo país deve adotar medidas específicas de segurança ao longo dos referidos 
transportes e armazenamentos e, ainda, considerar em seus processos de liberação de 
exportação se o país importador também manterá estes mesmos níveis de segurança em seu 
território. Desse modo, como já mencionado anteriormente, por meio da ratificação desta 
Convenção, e pela implementação adequada de seus princípios, o Brasil cumpriu com mais 
um dos requisitos fundamentais para obter um resultado positivo na avaliação de sua 
candidatura a membro do NSG em 1996.  

Acima de tudo, por meio do emprego dos mecanismos dessa Convenção, o País 
mantém um efetivo controle de proteção física no armazenamento e transporte de materiais 
nucleares no seu território, trabalho este realizado sob a supervisão da CNEN. Quanto à 
                                                           
130Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) – Ratificação brasileira: 8/fev/1987 – 
Promulgação: Decreto n° 95, de 16/Abril/1991. Cópia disponível no link: 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv6.pdf 
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questão do referida proteção física requerida dos países importadores, a CGBE atua como 
órgão responsável pela exigência e aprovação da declaração de uso/usuário final, onde 
deverão constar explicitamente as medidas de segurança aplicadas. 

A Convenção em pauta vem sendo re-avaliada ao longo dos anos, sendo que seu texto 
foi emendado em conseqüência dos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados 
Unidos. A preocupação sobre a possibilidade de emprego de materiais nucleares na 
construção de artefatos nucleares ou na confecção das denominadas “bombas sujas” 
(dispositivos de dispersão de materiais radioativos – Radioactive Dispersal Device/RDD) 
levou o Diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Dr. Mohamed ElBaradei, a 
admitir estas possibilidades em declarações à imprensa em 2005. Sua preocupação se 
focalizava na adoção de medidas preventivas visando evitar o roubo de materiais, como 
urânio e plutônio, para emprego em dispositivos explosivos nucleares, assim como o roubo de 
material radioativo aplicáveis na confecção da mencionada “bomba suja".  

As ações dos terroristas poderiam, ainda, implicar na sabotagem de instalações do 
ciclo de combustível (mineração de urânio, conversão e re-conversão de hexafluoreto de 
urânio, enriquecimento de urânio, fabricação de combustíveis nucleares, reatores nucleares e 
plantas de reprocessamento de combustível nuclear), ou mesmo dos meios de transportes dos 
materiais nucleares utilizados entre as instalações que compõem o referido ciclo. 

3.1.5.5 Posicionamento Nacional 

- Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e 
Uso de Armas Químicas e de sua Destruição (CPAQ) 

O Brasil assinou a CPAQ em janeiro de 1993, tendo ratificado a Convenção em 
março de 1999. Desde então, tem sido uma referência na implementação das obrigações 
contidas na Convenção. 

A CGBE, órgão interno ao MCT, é a Autoridade Nacional responsável por 
supervisionar a aplicação das provisões da CPAQ no Brasil. Nesse contexto, a CGBE tem 
desenvolvido canais eficientes de interação com a indústria química nacional, possibilitando 
a disseminação de conhecimentos sobre as provisões da Convenção, e das medidas 
necessárias de forma a assegurar a sua implementação. Esses esforços contribuem para a 
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consecução completa dos objetivos das inspeções da OPAQ, realizadas nas instalações 
privadas brasileiras que se encontram envolvidas em atividades controladas pela Convenção. 

- Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Armazenamento de 
Armas Bacteriológicas (Biológicas) e Tóxicas e sobre sua Destruição (CPAB) 

O Brasil ratificou em 1973. A CGBE, no âmbito do MCT (CGBE/MCT), é a 
Autoridade responsável por supervisionar a aplicação das provisões da CPAB no Brasil. 
Nesse contexto, a CGBE desenvolveu canais eficientes de interação com a indústria, 
permitindo a disseminação de conhecimento sobre as provisões da Convenção e das medidas 
necessárias de forma a garantir sua implementação. 

- Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR)  
O Brasil se tornou membro do MTCR em 1995, após ter adotado internamente a 

legislação de controle de exportação de bens sensíveis por meio da Le nº 9.112, de outubro 
de 1995. 

3.1.5.5 Análise do Posicionamento Nacional 
No que se refere aos regimes referentes às áreas de proliferação de ADM, nucleares, 

químicas, biológicas, e de seus vetores, os mísseis, o Relatório Nacional destaca a adesão do 
Brasil a três regimes adicionais ao NSG (que visa à área nuclear), ou seja, a CPAQ, a CPAB e 
o MTCR. Em comum, os quatro estão, atualmente, sob a responsabilidade do mesmo 
organismo dentro do MCT, ou seja, da CGBE. Trata-se, como já discutido, de função herdada 
da extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) e do 
Departamento de Assuntos Nucleares e Bens Sensíveis do MCT, sendo uma tarefa 
supervisionada pela Cibes, além de, em particular para o caso da área química, pela Comissão 
Interministerial conhecida como CIAD/CPAQ131. 

A CGBE mantém quatro Coordenações responsáveis, individualmente, pelo 
acompanhamento de cada uma das áreas em questão132. Ao longo dos anos que se sucederam 
                                                           
131Regulamento Interno da Comissão Interministerial (CIAD/CPAQ) aprovado pela Resolução MCT nº 1, de 14 
de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 12 de janeiro de 2007.  Cópia 
disponível no link: http://www.in.gov.br/materias/pdf/do/secao1/12_01_2007/do1-6.pdf 
 
132Coordenação de Implementação, Acompanhamento e Controle da Área Nuclear (COCN); da Área Química 
(COCQ); da Área Biológica (COCB); e da Área Missilística (COCM). 
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à adesão brasileira aos mencionados regimes, cada Coordenação tem se incumbido de 
implementar, acompanhar e controlar as atividades correlatas a cada um deles, pelo 
estabelecimento e revisão continuada de listas nacionais de controle de transferências 
(exportação e importação), avaliação de pedidos de transferências, no que tange aos requisitos 
de cada regime e em observância à legislação nacional, elaboração de declarações de 
usuário/uso final para viabilizar as referidas importações, além de manter um canal aberto 
para com o público usuário dessas tecnologias sensíveis no Brasil. Tal iniciativa tem a 
finalidade de esclarecer quanto à necessidade de atendimento de diversos critérios, por 
ocasião das transferências, principalmente no que respeita à questão da possibilidade de 
emprego de bens de uso duplo na proliferação de ADM, assunto nem sempre entendido de 
forma clara pelo empresariado em geral. 

Relembrando o que já foi apresentado anteriormente, além das informações colocadas 
eletronicamente à disposição do usuário no site da CGBE, as atividades de outreach 
realizadas pelo Pronabens são imprescindíveis, pois viabilizam o contato direto entre o 
público alvo e os representantes do Governo Federal, em particular, a CGBE, Abin e Cibes. 

As atividades mais recentes executadas pela CGBE em atendimento à Resolução 1540 
e aos regimes em pauta se resumem na divulgação das listas atualizadas de controle de 
transferências de bens sensíveis (nuclear, química, biológica e missilística), além da previsão 
de realização de seminários nacionais na área biológica e na área missilística em 2008. 

3.1.5.6 Posicionamento Nacional 
- Convenções contra o Terrorismo no contexto da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
O Brasil é Parte de um número de tratados e convenções contra o terrorismo, no 

contexto da ONU e da OEA, tais como: 
i) Convenção sobre Ofensas e Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves; 
ii) Convenção para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Tomando a Forma de 

Crimes Contra Pessoas e Extorsões Relacionadas que são de Significância Internacional; 
iii) Convenção sobre a Supressão de Seqüestro Ilegal de Aeronaves; 
iv) Convenção sobre a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Aviação 

Civil; 
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v) Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas Protegidas 
Internacionalmente; 

vi) Convenção Internacional Contra Captação de Reféns; 
vii) Protocolo para a Supressão de Atos ilegais de Violência em Aeroportos Servindo 

à Aviação Civil; 
viii) Convenção sobre o Feitio de Explosivos Plásticos visando a Detecção; 
ix) Convenção Inter-Americana Contra a Manufatura Ilícita de, e Tráfico de Armas de 

Fogo, Munição, Explosivos e Materiais Correlatos; e 
x) Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas. 
O Congresso Nacional está correntemente examinando três outras Convenções 

relacionadas à luta contra o terrorismo: 
- Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação 

Marítima, negociada sob os auspícios da Organização Marítima Internacional;   
- Protocolo para a Supressão de Atos Ilegais contra Segurança de Plataformas Fixas 

localizadas na Plataforma Continental, sob os auspícios da Organização Marítima 
Internacional; e 

- Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo. 

3.1.5.6 Análise do Posicionamento Nacional 
A adesão brasileira às diversas convenções aqui mencionadas e que, de alguma forma 

contribuem para o combate a atividades terroristas, são simplesmente relacionadas pelo Brasil 
em seu Relatório, sem a menção de qualquer detalhe sobre suas características ou sobre as 
medidas nacionais adotadas de modo a atender seus requisitos.  

Tal procedimento desvaloriza, em parte, o real valor da internalização das convenções 
e protocolos como mecanismos que atendem também à Resolução 1540, o que podemos 
considerar uma falha didática e, até mesmo, estratégica na apresentação do referido Relatório. 
Afinal, não podemos desprezar nem a importância de tais acordos multilaterais, nem a 
oportunidade de divulgação, nacional e internacional, das medidas punitivas adotadas pelo 
nosso Poder Legislativo, uma vez que o Relatório Nacional é de acesso irrestrito ao público 
em geral. Nesse sentido, a abordagem detalhada sobre as penas aplicáveis no Brasil (ex.: 5 
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anos de reclusão no mínimo, em alguns casos, ou caracterização como crime inafiançável em 
outros) para atividades previstas no âmbito dos referidos acordos, poderá ter um efeito 
dissuasório sobre indivíduos ou atores não-estatais que, por ventura, estejam com intenção de 
praticar crimes tipificados nos mesmos. 

Portanto, de modo a subsidiar alguma eventual discussão sobre suas finalidades e 
motivos que possam ter levado o Brasil a ratificar as diversas convenções, realizamos uma 
breve abordagem sobre cada uma delas, como se segue: 

• Convenção sobre Ofensas e Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves 
(Convenção de Tóquio)  
O Brasil, considerando a importância em se delegar autoridade aos comandantes de 

aeronaves para decidir sobre as medidas necessárias a serem tomadas de forma a garantir a 
segurança dos vôos, se tornou Parte desta Convenção133 que, entre outras medidas, autoriza os 
referidos comandantes a deter passageiros que tenham praticado ou pretendam praticar atos 
que ponham em risco a segurança das aeronaves. 

• Convenção para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Tomando a Forma de 
Crimes Contra Pessoas e Extorsões Relacionadas que São de Significância 
Internacional 
Como Estado-Membro da OEA, o Brasil ratificou esta Convenção134 em janeiro de 

1999, com o objetivo de prevenir e punir atos de terrorismo e, especialmente, os seqüestros, 
assassinatos e outros ataques contra a vida ou integridade de pessoas para as quais os Estados, 
de acordo com leis internacionais em vigor, têm a obrigação de prover proteção especial. As 
punições também se aplicam aos atos de extorsão relacionados aos referidos crimes.  

Em todos os casos mencionados, os crimes são considerados pelo Brasil, em 
concordância com a Convenção em pauta, como crimes de relevância internacional, 
                                                           
133Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft  (“Tokio Convention”  – 
1963). Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. 
http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_aircraft.html 
 
134Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Forms of Crimes Against Persons and 
Related Extortion That Are of International Significance.Cópia disponível no link do Department of 
International Legal Affairs of the Organization of American States. http://www.oas.org/juridico 
/english/Treaties/a-49.html 
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independente do fato gerador. Em função, ainda, da possibilidade de envolvimento de 
criminosos estrangeiros, os mesmos são sujeitos a extradição, no caso de existir algum tratado 
específico entre o Brasil e o país de origem do indivíduo que praticou o ato ilegal. 

• Convenção sobre a Supressão de Seqüestro Ilegal de Aeronaves (Convenção de 
Haia) 
A preocupação brasileira no que se referia à crescente incidência de crimes de 

seqüestros de aeronaves levou o País a se tornar Estado-Parte da Convenção de Haia135, a qual 
reconhece que tais crimes afetam seriamente os serviços aéreos e, também, comprometem a 
confiança das pessoas de todo o mundo na segurança da aviação civil.  

Nesse sentido, o Brasil considera criminosa toda e qualquer pessoa que, ilegalmente, a 
força, por ameaça ou por qualquer forma de intimidação, seqüestre ou assuma o controle da 
aeronave, ou simplesmente tente fazê-lo. As medidas contra tais pessoas criminosas incluem, 
além das punições previstas em lei, extradições para seus países de origem. Ademais, a 
Convenção em pauta estabelece a necessidade de cooperação entre os países envolvidos em 
decorrência do crime praticado. 

• Convenção sobre a Supressão de Atos Ilegais Contra a Segurança da Aviação 
Civil (Convenção de Montreal) 
Em se tratando de mais uma Convenção136 que visa à segurança dos passageiros de 

aeronaves, o Brasil, como Estado-Parte da mesma, adota medidas apropriadas de punição que 
visam a dissuasão de atos ilegais contra a segurança da aviação civil que, em decorrência, 
colocam em risco a segurança das pessoas e das propriedades, afetando seriamente a operação 
dos serviços aéreos e, conseqüentemente, comprometem a confiança das pessoas de todo o 
mundo na segurança da aviação civil.  

A Convenção de Montreal se dedica a casos de sabotagem de aeronaves, bem como de 
emprego de bombas a bordo das mesmas. Portanto, a legislação brasileira considera ofensa 
                                                           
135Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (“Hague Convention” – “Unlawful Seizure 
Convention" - 1970). Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC.  
http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_aircraft_seizure.html  
 
136Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (“Civil Aviation 
Convention” – 1971). Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC.  
http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_civil_aviation.html 
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grave quando pessoas, de forma ilegal ou intencionalmente, praticam atos violentos contra 
indivíduos a bordo de aeronaves em vôo ou, ainda, conduzem explosivos para dentro das 
mesmas, colocando em risco a segurança dos passageiros e tripulantes. Além de aplicar penas 
severas a tais crimes, o Brasil se compromete a colaborar com outros Estados-Partes da 
Convenção, extraditando, quando for o caso, os criminosos envolvidos.  

• Protocolo para a Supressão de Atos ilegais de Violência em Aeroportos Servindo 
à Aviação Civil 
O presente Protocolo137, adotado pelo Brasil, estende a abrangência da Convenção de 

Montreal e suplementa a Convenção sobre Segurança Aérea com instrumentos legais 
adicionais e apropriados. Nesse sentido, o atendimento a este Protocolo tem o objetivo de 
criar mecanismos de dissuasão contra atos ilegais de violência ou de terrorismo visando 
pessoas servindo à aviação civil internacional nos aeroportos ou, ainda, que comprometem a 
segurança de operação de tais terminais aéreos, comprometendo a confiança das pessoas de 
todo o mundo na segurança da aviação civil. 

• Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas Protegidas 
Internacionalmente (Convenção de Agentes Diplomáticos)  
Os Estados-Partes dessa Convenção138, como é o caso do Brasil, procuram atender os 

propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas no que se refere à manutenção da paz 
internacional e à promoção das relações amigáveis e cooperação entre os países. No caso, em 
particular, considera a repreensão e adoção de medidas efetivas para crimes praticados contra 
agentes diplomáticos, como Chefes de Estado e Ministros das Relações Exteriores, bem como 
contra outras pessoas protegidas internacionalmente, como é o caso de funcionários de 
organizações internacionais (ex.: inspetores de salvaguardas nucleares da AIEA ou de armas 
químicas da OPAQ). 
                                                           
137Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 
supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 
(Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety - 1988). Cópia disponível no link do United 
Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. http://www.unodc.org/unodc/ 
terrorism_convention_airports.html    
138Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 
(“Diplomatic Agents Convention” – 1973).Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and 
Crime – UNODC. http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_protected_persons.html  
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• Convenção Internacional Contra Captação de Reféns (Convenção de Reféns) 
A presente Convenção139, que conta com o Brasil como Estado-Parte, visa criar 

mecanismos para fortalecer o combate às atividades que resultam no aprisionamento de 
pessoas, sob ameaças de morte ou de ferimentos, de forma a compelir uma terceira parte, 
como organizações internacionais, pessoas naturais ou jurídicas, grupos de pessoas ou, até 
mesmo um Estado, a praticar ou se abster de praticar atos como condição implícita ou 
explícita para a libertação das referidas pessoas, identificadas nesse caso como reféns. 

O Brasil considera, em sua legislação, o seqüestro e manutenção de pessoas em 
cativeiro como sendo um crime hediondo, o que resulta em penalidades graves para os 
criminosos envolvidos. Portanto, sob esse aspecto, o País está totalmente alinhado com os 
objetivos da presente Convenção, considerando, inclusive, as atividades de cooperação 
internacional e de extradição destes tipos de criminosos como medidas fundamentais para 
uma ação efetiva contra o crime em pauta, quando envolvendo pessoas estrangeiras. 

• Convenção sobre a Identificação de Explosivos Plásticos visando a Detecção 
(Convenção de Explosivos Plásticos) 
O objetivo principal da presente Convenção140 é a adequada caracterização de 

embalagens de produtos químicos, adotando parâmetros de emprego universal, de modo que 
no processo de check-in em aeroportos suas identificações como sendo aplicáveis na 
manufatura de explosivos plásticos seja viabilizada e efetiva. Tais explosivos são passíveis de 
uso em seqüestro de aviões, como ocorreu em 1988 com o Vôo 103 da empresa aérea 
americana Pan Am.  

Portanto, alinhado com os preceitos da presente Convenção, o Brasil realiza em seu 
território o controle de produtos químicos que, pelas suas características, possam passar 
despercebidos pelos controles de embarque de materiais perigosos em aeronaves. Tais 
produtos, quando não estando sob a posse de forças policiais ou forças armadas, devem ser 
adequadamente identificados ou, simplesmente destruídos e tendo sua produção 
                                                           
139 International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention" - 1979).  
Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. 
http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_hostages.html  
 
140Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (“Plastic Explosives 
Convention” – 1991 ). Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. 
http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_plastic_explosives.html 
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proibida/descontinuada. Como já discutido em itens anteriores desta tese, cabe ao Exército 
Brasileiro a presente tarefa, conforme estabelecido no Regulamento “R-105”141. 

• Convenção Inter-Americana Contra a Manufatura Ilícita de, e Tráfico de Armas 
de Fogo, Munição, Explosivos e Materiais Correlatos 
O Brasil, como país filiado à Organização dos Estados Americanos (OEA), tornou-se 

Estado Membro dessa Convenção142, com a ratificação da mesma em agosto de 1999, a qual 
visa prevenir, combater e erradicar o tráfico ilegal de armas de fogo, munição e explosivos. 
Segundo o texto da mesma, sua aplicação tornará os cidadãos do hemisfério mais seguros, 
auxiliando na interrupção do mencionado tráfico, o qual alimenta a violência associada com o 
tráfico de drogas, o terrorismo e o crime organizado internacional. 

• Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas com 
Bombas 
A presente Convenção143 bem reflete a preocupação internacional, inclusive a 

brasileira, sob os sérios danos causados pelas atividades terroristas, principalmente quando 
envolvendo explosões criminosas, resultando na morte ou ferimento de pessoas. Portanto, o 
Brasil apóia totalmente os preceitos deste regime de jurisdição universal, classificando o 
terrorismo ou qualquer atividade relacionada a ele, quando envolvendo o emprego de 
explosivos ou outros artefatos letais, como sendo um crime hediondo, sujeito a severas penas, 
mesmo quando não atingindo seus objetivos finais, prevalecendo o fato observado de sua 
intenção. 

• Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação 
Marítima, negociada sob os auspícios da Organização Marítima Internacional; e 

• Protocolo para a Supressão de Atos Ilegais contra Segurança de Plataformas 
                                                           
141Regulamento para a Supervisão de Produtos Controlados. Originalmente contido no Decreto nº 24.602, de 
julho de 1934, e que foi atualizado pelo Decreto no 3.665, de novembro de 2000. 
 
142The Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 
Ammunition, Explosives, and Other Related Materials. Cópia disponível no link  do Department of International 
Legal Affairs of the Organization of American States. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-63.html 
 
143International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (“Terrorist Bombing Convention” - 1997). 
Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. 
http://www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_terrorist_bombing.html 
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Fixas localizadas na Plataforma Continental, sob os auspícios da Organização 
Marítima Internacional 
Os dois mencionados instrumentos (Convenção144 e Protocolo145), que visam à 

supressão de atos ilícitos contra a segurança física, tanto da navegação quanto das plataformas 
marítimas localizadas na Plataforma Continental, têm um significado especial para Brasil, 
dada sua intensa navegação comercial costeira, extensa costa marítima e estratégica 
distribuição de plataformas empregadas na extração de combustíveis fósseis, cuja capacidade 
de reserva de petróleo está classificada entre as maiores do mundo. 

No caso do transporte marítimo, visa impedir que pessoas que tenham praticado atos 
terroristas, ou que itens a serem ou tenham sido empregados para os referidos atos utilizem o 
referido meio de transporte. Portanto, torna os comandantes dos navios em questão como 
responsáveis por essa fiscalização, sendo que, adicionalmente, seus navios também estão 
sujeitos à abordagem por forças federais no caso de suspeita de que o próprio navio esteja 
contribuindo para alguma ação terrorista. 

Por ocasião do primeiro Relatório Nacional, ambos os textos se encontravam sob 
avaliação pelo Senado Federal. No entanto, em junho de 2007, o Decreto nº 6.136146 
promulgou a entrada em vigor da mencionada Convenção e Protocolo, com algumas reservas, 
conforme Decreto Legislativo nº 921 de setembro de 2005. Deste modo, trata-se de mais uma 
atualização a ser enviada em relatórios posteriores ao Comitê 1540. 

Deste modo, em síntese, a Convenção, complementada pelo referido Protocolo, 
estabelecem um regime legal aplicável a todo e qualquer ato ilícito contra a navegação e  

                                                           
 
144Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (“Maritime 
Convention”). Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv8.pdf 
 
145Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the 
Continental Shelf (“Fixed Platform Protocol”) – Adapta o texto da Convenção para o contexto de plataformas 
fixas localizadas na plataforma continental. Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and 
Crime – UNODC. http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv9.pdf 
 
146 Decreto nº 6.136, de 26 de junho de 2007 – Promulga a Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a 
Segurança da Navegação Marítima e o Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de 
Plataformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental, ambos de 10 de março de 1988, com reservas ao item 
2 do Artigo 6o, ao Artigo 8o e ao Item 1 do Artigo 16 da Convenção, bem como ao Item 2 do Artigo 3o do 
Protocolo. Cópia disponível no link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/d6136.htm 
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plataformas marítimas, de forma similar aos regimes estabelecidos para garantir a segurança 
da aviação comercial internacional. 

• Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo 
Quanto à denominada “Convenção sobre Financiamento de Terrorismo”147, 

estabelecida pela ONU em dezembro de 1999, o Brasil assinou a mesma em novembro de 
2001 e, por meio do Decreto nº 5.640148, de dezembro de 2005, a promulgou, demonstrando 
seu claro apoio e entendimento da importância do combate às transações financeiras ilícitas, 
que são normalmente empregadas para viabilizar atividades de grupos terroristas. Portanto, 
como previamente apresentado, trata-se de mais um instrumento legal seguido pelo COAF, 
em apoio às suas atividades no combate às referidas transações. 

Sob esta Convenção, os Estados-Partes assumem o compromisso de criar mecanismos 
de detecção, identificação, congelamento e seqüestro de fundos alocados para atividades 
terroristas, bem como promover a troca de informações com outros países, em função da 
peculiaridade do crime praticado. Ou seja, a Convenção não considera o sigilo bancário como 
justificativa plausível para justificar a ocultação de partes envolvidas em movimentações 
financeiras identificadas no âmbito da Convenção. Ademais, cada país se compromete a punir 
civil, penal ou administrativamente todos os indivíduos envolvidos nas ações ilícitas em 
questão. 

3.1.5.7 Posicionamento Nacional 
Concluindo a justificativa ao presente Parágrafo Operativo, o Relatório Nacional 

comenta superficialmente três tópicos adicionais, que analisamos, como se segue: 

- Resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre Terrorismo 
O Brasil incorporou a UNSCR 1373 (2001) ao seu sistema legal pelo Decreto 

Presidencial nº 3.976, de outubro de 2001. As obrigações contidas na mesma têm sido 
                                                           
147International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Terrorist Financing Convention) 
Cópia disponível no link do United Nations – Office on Drugs and Crime – UNODC. 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdf 
 
148Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005. Promulga a Convenção Internacional para Supressão do 
Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999 e 
assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001. Cópia disponível no link: 
http://www2.mre.gov.br/dai/m_5.640_2005.htm 
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estritamente respeitadas, como refletido nos quatro relatórios enviados ao UNSC Comitê 
Anti-Terrorismo desde 2001. 

3.1.5.7 Análise do Posicionamento Nacional 
Além, é claro, das medidas relacionadas à Resolução 1540, o Brasil já vinha se 

empenhando no desenvolvimento de ações visando o fortalecimento do combate ao 
terrorismo. Ou seja, o País incorporou a Resolução 1373 (2001)149 em seu sistema legal, numa 
ação mundial coordenada pelo Conselho de Segurança logo após os atentados terroristas nos 
EUA, ocorrido em setembro de 2001. 

Também, de forma análoga, relatórios devem ser enviados periodicamente ao Comitê 
Anti-Terrorismo, que foi estabelecido pelo Conselho de Segurança sob os auspícios da 
Resolução 1373. Desta forma, todos os Países-Membros do referido Conselho se 
comprometeram a adotar medidas para combater e criminalizar adequadamente ações de 
terrorismo, além de promover uma cooperação internacional com esta finalidade. 

Os relatórios nacionais, que resumem as medidas adotadas a nível nacional requeridas 
pela Resolução, são avaliados pelo Comitê Anti-Terrorismo, o qual pode solicitar 
esclarecimentos adicionais sobre seus conteúdos, conforme mandato atribuído ao mesmo pela 
Resolução 1624 (2005), visando o monitoramento da implementação da Resolução 1373.  

 A resposta a tais questionamentos deve ser enviada dentro de um prazo máximo de 
três meses, por meio de um relatório adicional. 

Até dezembro de 2007, o Brasil já havia disponibilizado ao dito Comitê seis relatórios 
anuais (de 2001 a 2006)150. Analisando cada um deles, podemos dividi-los em: um relatório 
inicial, um relatório de atualização e quatro relatórios contendo respostas a esclarecimentos 
feitos pelo Comitê Anti-Terrorismo. 

3.1.5.8 Posicionamento Nacional 
- Convenção contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) 

                                                           
149 Resolução nº 1.373 (2001) – Adotada pelo Conselho de Segurança em sua 4385ª Reunião, em 28 de setembro 
de 2001. Cópia disponível no link do Security Council Counter-Terrorism Committee (CTC): 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf? OpenElement 
 
150 Relatórios Nacionais do Brasil de números: S/2001/1285; S/2002/796; S/2003/356; S/2004/286; S/2005/518 e 
S/2006/680.Cópia disponível no link do Security Council Counter-Terrorism Committee: 
http://www.un.org/sc/ctc/countryreports/reportA.shtml 
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Pela ratificação da Convenção de Palermo em abril de 2004, o Brasil se encontra em 
posição de realizar ações cooperativas mais eficientes no combate a organizações criminosas 
que operam com estruturas transnacionais, com efeitos positivos sobre a luta contra o 
terrorismo. 

3.1.5.8 Análise do Posicionamento Nacional 
O Brasil, assim como os mais de cem países que ratificaram a Convenção de Palermo, 

durante evento realizado na Itália151 em dezembro de 2000, mantém leis específicas para 
crimes relacionados ao tráfico de pessoas e à lavagem de dinheiro. A aplicação de tal 
legislação requer uma efetiva cooperação internacional, principalmente no que se refere ao 
fornecimento de dados bancários de transações financeiras identificadas como ilícitas, haja 
vista o que já foi apresentado previamente sobre os trabalhos do COAF, órgão responsável 
por estas questões no Ministério da Fazenda, assim como pelo Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI), órgão do Ministério da Justiça. 

O Governo brasileiro também ratificou o “Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o 
Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças”, em suplemento à Convenção de 
Palermo, em 2004, o que lhe permitiu obter amparo legal para o crime em pauta, fortalecido 
pela revisão do Artigo 231 do Código Penal, que já tratava do tráfico internacional de seres 
humanos152. 

A Convenção de Palermo foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.015, de 12 de 
março de 2004.  No entanto, anteriormente ao evento na Itália, o arcabouço legal brasileiro 
definido pela Lei 9.613, de março de 1998, a qual foi emendada pela Lei 10.467, de junho de 
2002, e pela Lei 10.701, de julho de 2003, já dispunha sobre as medidas legais necessárias 
para punir e combater crimes financeiros como o de lavagem de dinheiro, além de criar o 
“Conselho de Controle de Atividades Financeiras”153.  
                                                           
151A United Nations Convention Against Transnational Organized Crime foi realizada em Palermo, na Itália, 
marcando os resultados positivos obtidos pelo governo daquela cidade no combate ao crime organizado (Máfia) 
na década de 90, com destaque no endurecimento das leis contra lavagem de dinheiro, corrupção e, ainda, tráfico 
de pessoas. Disponível no link: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2000/001215_mafia.shtml 
 
152Tráfico Internacional de Pessoas: Emenda por meio da Lei nº 11.106/2005, sobre o Artigo 231 do Código 
Penal, antes denominado crime de “Tráfico de Mulheres”. Tráfico Interno de Pessoas: Emenda por meio da Lei 
nº 11.106/2005, sobre o artigo 231 do Código Penal, cuja tipificação foi ampliada e criou novo tipo penal.  
 
153COAF – Lavagem de Dinheiro: Legislação Brasileira / [organizado por] Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras, Federação Brasileira de Bancos – 2ª ed. rev. - Brasília: COAF; São Paulo: FEBRABAN, 2005. 
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A integração desse Conselho com outros órgãos brasileiros é configurada por um 
sistema de inteligência de troca de informações financeiras que conta com a participação do 
Banco Central do Brasil (Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários  (CVM), da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) e da Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC), do Ministério da Previdência. As atividades do COAF são, ainda, fortalecidas pelas 
ações do Ministério da Justiça, por meio do DRCI. Portanto, o terrorismo é diretamente 
combatido por meio do enfraquecimento de seu suporte financeiro, fundamental para o 
financiamento indetectável de suas atividades logísticas.   

3.1.5.9 Posicionamento Nacional 

- Força Tarefa de Ação Financeira Contra Lavagem de Dinheiro (FATF) 
Graças a sua moderna e abrangente legislação nacional no combate à lavagem de 

dinheiro e da participação competente por parte de órgãos governamentais (COAF), no 
âmbito do Ministério da Fazenda e do Banco Central, o Brasil tem observado total 
atendimento às 40 recomendações no combate à lavagem de dinheiro adotadas pelo FATF. 

3.1.5.9 Análise do Posicionamento Nacional 
Este assunto, retomado aqui no Relatório Nacional, já foi discutido detalhadamente no 

Item 3.1.2.8 , referente às atividades do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF) no combate à lavagem de dinheiro. Sua atuação no Brasil segue preceitos 
estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI ou FATF - 
Financial Action Task Force on Money Laundering), este composto por mais de 30 países -
membros, incluindo o Brasil, além de diversas organizações internacionais154. 

Criado em 1989 pelo G-7, no âmbito da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o GAFI/FATF atua com a finalidade de desenvolver e 
promover políticas nacionais e internacionais visando o combate à lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo. Para atingir esses objetivos o Grupo criou as denominadas “40 + 
9 Recomendações”, as quais são mencionadas pelo Brasil em seu Relatório. 

                                                           
154Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), 
organização intergovernamental criada em 1989. Disponível no link: http://www.fatf-
gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html 
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Essas recomendações, estabelecidas em 1990 e revisadas posteriormente em 1996 e 
2003, proporcionam um conjunto completo de contra-medidas contra lavagem de dinheiro, 
abrangendo o sistema de justiça criminal e as leis de aplicação (enforcement), o sistema 
financeiro e seus regulamentos e a cooperação internacional.  

Pelas suas características, elas levam em consideração as mudanças de tendências nas 
técnicas de lavagens de dinheiro, bem como antecipam as potenciais futuras ameaças. 
Portanto, por meio da implementação dessas recomendações, o COAF procura exercer suas 
atividades que, pelas suas características, atendem também a requisito preconizado na 
Resolução 1540. 
 
(b) Adotar leis e regulamentos nacionais, onde isto ainda não tenha sido feito, para assegurar a 
observância aos compromissos assumidos no âmbito dos principais tratados multilaterais de 
não-proliferação; 

3.1.5.10 Posicionamento Nacional 
Adicionalmente aos tratados e convenções internacionais, uma legislação extensiva 

nas áreas nuclear, química, biológica, assim como, dos meios de lançamento, se encontra 
aplicada. 

3.1.5.10 Análise do Posicionamento Nacional 
O presente subitem deste Parágrafo Operativo faz um questionamento que já foi 

respondido ao longo dos parágrafos e sub-itens anteriores, para os quais foram relacionados 
todos os dispositivos legais de implementação de tratados/regimes internacionais dos quais o 
Brasil é Parte. Portanto, como justificativa para o mesmo, o Relatório Nacional apresenta uma 
resposta simples e recorrente, que não carece de maiores detalhes, a não ser uma leitura de seu 
conteúdo até então. Em suma, o Brasil já possui, como observado, uma vasta legislação para 
atender os requisitos estabelecidos pela Resolução 1540 no combate a proliferação de ADM, 
o que não o exime de manter um trabalho de atualização da mesma. 

(d) A desenvolver modos apropriados para trabalhar com e informar a indústria e o público a 
respeito de suas obrigações sob tais leis; 
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3.1.5.11 Posicionamento Nacional 
A CGBE, no âmbito do MCT (CGBE/MCT), e a CNEN estão em constante interação 

com os setores industriais envolvidos com atividades relacionadas a bens e tecnologias 
sensíveis, assim como suas associações representativas, de modo a permitir uma 
disseminação adequada de normas, regulamentos e obrigações que se aplicam às suas 
atividades. 

No primeiro semestre de 2004, o Governo Brasileiro começou a implementação de 
uma iniciativa denominada “Projeto Ciências”, levado adiante pela CGBE/MCT e pela 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), com o intento de informar o setor privado sobre as 
obrigações e compromissos relacionados ao controle de exportações assumidos pelo Brasil 
em nível internacional, assim como reforçar a necessidade de observância completa de sua 
legislação nacional. Este trabalho é correntemente desenvolvido por meio de visitas de 
representantes do Governo Federal às indústrias químicas; num futuro próximo elas serão 
estendidas a todas as indústrias envolvidas em atividades relacionadas a bens sensíveis. 
Estes contatos estabelecem canais de interação que permitem a disseminação de critérios, 
procedimentos e mecanismos de controle ao setor privado, enquanto ajuda prevenir contra 
quaisquer tentativas de transferências de bens, serviços e tecnologias controlados. 

3.1.5.11 Análise do Posicionamento Nacional 
Em 28 de abril de 2005, coincidentemente, na data do primeiro aniversário de adoção 

da Resolução 1540, foi realizado o 1º Seminário Nacional sobre Controle de Bens Sensíveis, 
tendo como público alvo presente mais de 100 empresários e funcionários de empresas da 
área química, além de associações classistas. Nessa oportunidade, focalizou-se a divulgação 
das atividades da Autoridade Nacional (MCT) e de outros órgãos federais no sentido de 
cumprir com as obrigações assumidas pelo Governo Brasileiro ao se tornar Estado-Parte da 
Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ). 

Para a realização desse primeiro evento, o MCT contou com o total apoio por parte da 
Associação Brasileira do Comércio de Produtos Químicos - Sindicato do Comércio Atacadista 
de Produtos Químicos (Associquim-Sincoquim), bem como da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim) e da Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP) .  
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Portanto, em se tratando de uma iniciativa inédita, onde o Governo se colocou a 
disposição das empresas para um debate aberto visando esclarecer quaisquer dúvidas sobre as 
responsabilidades das partes envolvidas nas transações comerciais (transferências – 
importação/exportação), na produção ou simplesmente no manuseio de produtos químicos 
controlados (aqueles constantes das listas de controle de bens sensíveis), os resultados obtidos 
foram extremamente positivos e foram muito bem recebidos pelo referido público alvo. 

O formato desse seminário, que foi adotado por mais três vezes consecutivas, em 2005 
e 2006155, constou de apresentações por parte de representantes da CGBE, da Abin, 
representantes da área em questão (química ou nuclear), do Governo ou da iniciativa privada 
(por meio de representantes de associações da classe em pauta), seguido de debates com mesa 
redonda composta por membros da Comissão Interministerial de Controle de Bens Sensíveis.  

Procurando atingir os melhores resultados possíveis nessa fase inicial do Projeto 
Ciências, foram escolhidas as cidades de São Paulo e de Salvador para a sediarem os dois 
seminários da área química, uma vez que se tratam de pólos industriais químicos de relevada 
importância no Brasil. A segunda fase do mencionado Projeto focalizou a área nuclear e foi 
eleita a cidade do Rio de Janeiro para sediar os dois seminários seguintes, sendo que o 
primeiro ocorreu na sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  Mais uma vez, 
o objetivo foi o de facilitar o comparecimento de funcionários e empresários do setor em 
pauta que, reconhecidamente, no caso da área nuclear, se localiza na Região Sudeste.  No 
entanto, é fundamental destacar que em todos os quatro seminários realizados, a divulgação 
foi no âmbito nacional e contou com a participação de público de várias regiões do Brasil. 

Os trabalhos de divulgação, no entanto, não se resumiram somente nesses 
mencionados eventos. De fato, os seminários sempre concluíram etapas de visitas realizadas 
por representantes da CGBE e Abin às empresas selecionadas no parque industrial definido 
                                                           
155 a) II Seminário Nacional sobre Controle de Bens Sensíveis – Local: Salvador/BA - 28 de outubro de 2005. 
Apoio: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari 
(Cofic). Foco: Setor químico. Participação: Aproximadamente 70 representantes de empresas químicas e 
petroquímicas e de instituições governamentais.  
    b) III Seminário Nacional sobre Controle de Bens Sensíveis – Local: Rio de Janeiro (RJ) - 05 de abril de 2006. 
Apoio: Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Foco: Setor nuclear. Participação: Aproximadamente 
50 representantes de empresas do setor nuclear e de instituições governamentais.  
    c) IV Seminário Nacional sobre Controle de Bens Sensíveis – Local: Rio de Janeiro (RJ) – 01 de novembro 
de 2006.  Apoio: Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Técnicas e Industriais nas Áreas 
Nuclear e Térmica (ABDAN). Foco: Setor nuclear. Participação: Aproximadamente 50 representantes de 
empresas do setor nuclear e de instituições governamentais. 
 



    
Universidade de Brasília 
 

- 179 - 

como relevante, em função da significância de suas atividades no que tange à possibilidade de 
atores não-estatais fazerem uso de tecnologias e bens sensíveis, disponíveis ou 
disponibilizadas pelas referidas empresas, no desenvolvimento e fabricação de ADM.  

Portanto, em se tratando, normalmente, de empresas que não operam com produtos 
militares, o maior enfoque foi o de esclarecer a viabilidade do emprego de suas atividades 
para a produção e desenvolvimento de tecnologias de uso duplo. Finalmente, mas não menos 
importante, foram os esclarecimentos sobre os mecanismos de transferências internacionais, 
importação e exportação, que requerem anuência da Autoridade Nacional, em função dos 
acordos e tratados internacionais pactuados pelo Governo Brasileiro.  

As referidas visitas técnicas foram iniciadas em 2004, totalizando 118 empresas da 
área química em 2004 e, adicionalmente, 70 no primeiro semestre de 2005. Em seguida 
iniciaram-se as visitas às empresas relacionadas à área nuclear, num total de 10 empresas 
privadas e, ainda, 13 instituições públicas (ex.: Nuclep, Eletronuclear, INB, CTMSP, IPEN, 
IME, IEAv/CTA). Trata-se de uma área centralizada nas instituições governamentais, mas 
que carece de apoio da área privada, principalmente no que tange ao setor de produção de 
tecnologias de uso duplo aplicável à área nuclear (ex.: máquinas de usinagem e de medição de 
alta precisão, serviços de usinagem pesada, materiais especiais). As visitas relacionadas à área 
biológica foram iniciadas em 2006, num total de 30 empresas naquele ano, e continuaram 
ainda em 2007.  

Após a conclusão do ciclo de visitas às instituições das quatro áreas (nuclear, química, 
biológica e missilística), bem como da realização de seminários respectivos às mesmas, o 
Projeto Ciências prevê a continuação dessas atividades, dado o tamanho do parque industrial e 
tecnológico do País, por vários anos consecutivos, até porque novas empresas surgem ou são 
extintas no mercado rotineiramente. 

Nesse sentido, portanto, os resultados atingidos por esta iniciativa do MCT, em 
parceria com a Abin, atendem o estabelecido no parágrafo operativo da Resolução 1540. O 
Projeto Ciências, em função do retorno positivo, tanto do empresariado envolvido (que 
incluiu empresas públicas e privadas), como da área governamental, foi transformado num 
programa de Governo, recebendo posteriormente a designação de “Programa Nacional sobre 
o Controle de Bens Sensíveis” ou, simplesmente, Pronabens, pelo qual já é conhecido 
nacional e internacionalmente. 
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Temos, como exemplo, o fato de que a CGBE realizou apresentações sobre os 
objetivos e resultados da aplicação do Pronabens em alguns eventos internacionais 
relacionados à CPAQ, em dois eventos internacionais de combate à proliferação de ADM em 
geral e, ainda, no Seminário Regional promovido pelo Comitê 1540 em Buenos Aires156. 

Obviamente, o Relatório Nacional está desatualizado, pois fez menção somente aos 
eventos iniciais que se focalizaram na área química em 2004. Como aqui apresentado, até a 
data de novembro de 2007 os eventos do Pronabens já haviam abrangido, também, as áreas 
nuclear e biológica, restando ainda para o futuro a área missilística. Ademais, também não é 
mencionado outro forte mecanismo de divulgação, que foi a construção e inauguração do site 
da CGBE157 em 2005, contendo todas as informações normalmente discutidas com o 
empresariado ao longo dos eventos do Pronabens. Além de ser um mecanismo permanente de 
divulgação, é de fácil acesso e está estruturado de forma a facilitar ao usuário a compreensão 
de tão importante tema.  

3.1.6 Parágrafo Operativo nº 10 
10. Ainda, para enfrentar essa ameaça, convoca todos os Estados, em conformidade com suas 
autoridades legais e legislação nacionais e em consonância com a lei internacional, a agir 
cooperativamente para prevenir o tráfico ilícito de armas nucleares, químicas ou biológicas, 
seus meios de lançamento e materiais correlatos; 

3.1.6.1 Posicionamento Nacional 
A participação do Brasil na ABACC é o resultado de uma cooperação próxima e o 

entendimento com a República da Argentina, por meio do qual ambos os países se 
comprometem a se abster de desenvolver, promover ou autorizar, direta ou indiretamente, ou 
                                                           
156 a) “Berlin Export Control Seminar: End-use Verification - A Core Element of Export Control”– Berlim – 
Alemanha – 19 a 20 de Junho de 2006. Título da apresentação: “The Build-Up of Post-Shipment Controls in 
Brazil”, com circulação adicional do paper intitulado “Brazilian National Program for Public-Private Sector 
Collaboration on Sensitive Items/PRONABENS”. 
 
    b) “Brasilia Nuclear Suppliers Group Plenary Meeting – Licensing and Enforcement Expert Meeting” –  
Brasília – Junho de 2006. Título da apresentação: “Brazilian National Program for Public-Private Sector 
Collaboration on Sensitive Items/PRONABENS”. 
 
    c) “Seminario Regional: Avanzando hacia la implementación de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Securidad de las Naciones Unidas” – Buenos Aires – Argentina – 26 a 28 de Setembro de 2005. 
 
157 Coordenação-Geral de Bens Sensíveis – Ministério da Ciência e Tecnologia – Assessoria de Assuntos 
Internacionais. Disponível no link: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/43073.html 
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de participar, de qualquer modo, no teste, uso, manufatura, produção ou aquisição por 
qualquer meio de qualquer arma nuclear, e de receber, armazenar, lançar, ou possuir sob 
qualquer outra forma qualquer arma nuclear. 

Em 1999, sob a coordenação do Ministério da Justiça, uma iniciativa envolvendo 
várias repartições governamentais foi lançada de modo a prevenir o trafico ilícito de 
materiais nucleares e radioativos no MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e 
membros associados, Bolívia e Chile). Em junho de 2000, como resultado dessa iniciativa, o 
Plano Geral de Cooperação e Coordenação Recíproca para a Segurança Regional, adotado 
pela decisão CMC nº 22/99 (XVII Conselho do Mercado Comum, Montevidéu, dezembro de 
1999), foi modificado de modo a incluir atividades operacionais e de coordenação para a 
prevenção e combate de tráfico ilícito de materiais nucleares e/ou radioativos. 

As iniciativas tomadas pelo Governo Brasileiro na área de intercâmbio de tecnologia 
com países amigos contribuem para consolidar a alta prioridade atribuída ao total 
cumprimento para com tratados e acordos internacionais relacionados ao desarmamento e 
não-proliferação, baseado em desenvolvimentos científicos e tecnológicos exclusivamente 
para uso em finalidades pacíficas. 

O Brasil reitera, em todos os fora e eventos dedicados à promoção da cooperação na 
área de não-proliferação, a necessidade do fortalecimento de mecanismos para a troca de 
informações e cooperação entre Estados, em particular entre os serviços de inteligência. 

Como membro da AIEA, o Brasil aderiu voluntariamente ao grupo de 75 países que 
contribuem para o Banco de Dados de Tráfico Ilícito (ITDB), estabelecido em 1993. Este 
grupo é responsável por compartilhar com a AIEA informações e relatórios relacionados a 
incidentes envolvendo tráfico de materiais nucleares e outros radioativos. A administração 
do ITDB emite relatórios relacionando aqueles incidentes e os envia a pontos focais 
nacionais, membros da AIEA e organizações que cooperam com a Agência. A CNEN é o 
ponto focal para o ITDB no Brasil.  

3.1.6.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Em sua justificativa ao Comitê 1540, o Relatório Nacional destaca três pontos 

distintos, que levam ao cumprimento o presente Parágrafo Operativo. 
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Inicialmente, volta a ressaltar a iniciativa do Brasil e Argentina quando do 
estabelecimento da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 
Nucleares, organismo criado em 1991 com a finalidade de verificar a aplicação com 
finalidades únicas e exclusivamente pacíficas dos materiais nucleares existentes em ambos os 
países. Como previamente discutido, esta tarefa é viabilizada pela realização de inspeções por 
equipes binacionais às instalações abrangidas pelo acordo bilateral em pauta e acabou 
resultando na ratificação do Acordo Quadripartite (Brasil – Argentina – ABACC – AIEA), o 
qual estabeleceu a realização de inspeções no Brasil e na Argentina por inspetores da AIEA, 
acompanhados por inspetores da ABACC.  

Numa segunda parte de sua justificativa, destaca a posição brasileira em apoio à 
prevenção do tráfico ilícito de materiais nucleares e radioativos no MERCOSUL. 
Desnecessário se faz destacar a importância de tal iniciativa quando consideramos a questão 
do controle e fiscalização da Tríplice-Fronteira, no sul do Brasil158. A medida mencionada, 
resultado do XVII Conselho do Mercado Comum, foi atualizada em 2000 pela aprovação da 
Resolução do Conselho do Mercado Comum (CMC nº 12/00), intitulada “Complementação 
do Plano Geral de Cooperação e Coordenação Recíproca para a Segurança Regional em 
Matéria de Tráfico Ilícito de Material Nuclear e/ou Radioativo”159.  

Analisando seu conteúdo, podemos destacar algumas ações diretamente associadas à 
operacionalização do efetivo controle, como quando é estimulada a troca de informações, pela 
emissão de “notificação imediata” (de inteligência, quando for o caso) entre os Estados-Partes 
e Associados, no caso de eventos relacionados ao tráfico de materiais nucleares. Para tanto, 
sugere o emprego do mesmo “Ponto-de-Contato”160 indicado para trocar esses tipos de 
informações ante o "Illicit Trafficking Database (ITDB)" da AIEA161. Nesse mesmo sentido, e 
                                                           
158A denominada área da “Tríplice Fronteira” é constituída pelas cidades de Puerto Iguazu, na Argentina, Ciudad 
del Este, no Paraguai e Foz do Iguaçu no Brasil. Alguns críticos internacionais, principalmente norte-
americanos, apontam esta área como sendo ponto frágil no controle de lavagem de dinheiro e de tráfico ilícito 
visando atividades terroristas por parte de grupos de extremistas islâmicos. 
 
159Boletim de Integração Latino-Americana nº 26, Janeiro-Junho/2000 – ISSN 1413-313X – Autoria da Unidade 
de Apoio às Negociações de Integração Regional (UNIR) da Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, 
Econômicos e de Comércio Exterior (SGIE) - Ministério das Relações Exteriores – MRE/ SGIE/UNIR 
Cópia disponível no link: www2.mre.gov.br/siteunir/publicacao/arquivos/FILE_53.doc 
 
160 Ponto-de-Contato (Point-of-Contact/POC): Designação dada internacionalmente a um órgão ou instituição 
definida como responsável por centralizar ações administrativas ou de comunicação entre Estados-Partes de um 
acordo/regime/convenção ou tratado. 
 
161 IAEA Illicit Trafficking Database (ITDB) – De acordo com a AIEA, em 1º de Julho de 2007, 95 Estados (65% 
dos seus Estados Membros) participavam no programa do ITDB em base voluntária. 
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analogamente ao ITDB, recomenda a criação de um banco comum de dados sobre esses 
eventos, para que possam ser acessados no âmbito do Mercosul. 

Ademais, a CMC nº 12/00 recomenda a avaliação da incorporação da INFCIRC 
254/Part 2 (Lista de Bens Sensíveis de Uso Duplo), aprovadas pelo Grupo de Supridores 
Nucleares, nos mecanismos de controle de exportação dos Estados-Partes e Associados. Essa 
Lista já é empregada como referência pelo Brasil e Argentina, únicos países da América 
Latina que são membros do referido Grupo. Cabe destacar que a adoção efetiva dessa Lista, 
associada à adoção, também, da INFCIRC 254/Part 1 (Lista de Materiais Nucleares de 
Emprego Exclusivo na Área Nuclear), viria a contribuir enormemente para a simplificação 
dos controles de transferências realizados pelo Brasil no âmbito do Mercosul, além de 
contribuir diretamente para a não-proliferação e combate ao tráfico ilícito de material nuclear, 
objetivo principal dos países membros do NSG. Como resultado, cada item controlado por 
ambas as Listas (Part 1 e Part 2) receberia uma Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), 
viabilizando uma correlação biunívoca com a codificação adotada no SISCOMEX, pelo 
Brasil. 

A CMC nº 12/00 recomenda, ainda, a formação de recursos humanos e elaboração de 
procedimentos comuns visando garantir uma adequada coordenação entre as autoridades 
competentes de cada Estado-Parte ou Associado, visando aperfeiçoar o intercâmbio de 
informação, quando da detecção e ação de resposta, em função de eventos relacionados com 
os materiais nucleares em pauta.  Nesse sentido, a capacitação e treinamento dos indivíduos 
devem seguir as recomendações e orientações de segurança da AIEA e da Organização 
Mundial de Aduanas (OMA). 

Concluindo o Relatório Nacional, o Brasil apresenta o terceiro ponto que leva ao 
cumprimento do presente Parágrafo Operativo. No caso, destaca a cooperação internacional e 
troca de informações, com ênfase àquelas de inteligência, tarefas estas complementadas pela 
adesão do País ao ITDB. A CNEN, como Ponto-de-Contato no Brasil, mantém um canal 
direto com a AIEA e com autoridades equivalentes em outros países, fornecendo e recebendo 
dados de interesse para o assunto em questão.  

A finalidade do ITDB é constituir uma rede para interação sobre questões relacionadas 
ao tráfico ilícito de materiais nucleares ou outros materiais radioativos. Nesse sentido, 
viabiliza a consulta entre seus participantes por meio da realização de reuniões periódicas na 
sede da AIEA, em Viena (Áustria), ou, simplesmente, pela troca de correspondências.  
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Para destacar a relevância na continuidade de manutenção e atualização do banco de 
dados em pauta, o Diretor Geral da AIEA, durante a “Conferência Geral da Junta de 
Governadores”, realizada 2007162, reportou 304 incidentes registrados no ITDB no período de 
um ano (01/julho/2006 a 30/junho/2007), que incluíram 46 casos onde foram observadas 
evidências de atividades criminais, como roubo de materiais e/ou fontes radioativos. Ou seja, 
se aventarmos a possibilidade de alguma ação terrorista com parte desses materiais, teríamos 
quantidade suficiente para a fabricação de diversas “bombas sujas”163, artefato que está 
requerendo um controle de fronteiras extremamente rigoroso por países considerados 
atualmente como alvos de atividades terroristas, como por exemplo, Inglaterra e Estados 
Unidos. 

                                                           
162 Measures to Protect Against Nuclear Terrorism – Nuclear Security Report 2007 (15 de Agosto de 2007) – 
Apresentado pelo Diretor Geral da AIEA na Conferência Geral da Junta de Governadores – Documento nº 
GOV/2007/43-GC(51)/15. Cópia disponível no link: http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC51/ 
GC51Documents/English/gc51-15_en.pdf 
 
163 A bomba suja, internacionalmente conhecida como “Dirty Bomb” (nome técnico: “Radiological Dispersal 
Device – RDD”), é um tipo de dispositivo empregado para a dispersão de material radiológico. Para tanto, 
combina o emprego de material explosivo com material radiológico. Apesar de seu baixo potencial destrutivo, 
pode causar um dano significante em função da contaminação radiativa, além de tóxica, com longo efeito 
temporal, associado ao efeito psicológico de seu uso.  
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PARTE 3 

4. Comentários Gerais  
O Relatório Nacional encaminhado pelo Governo Brasileiro ao Comitê da Resolução 

1540 não abordou todos os parágrafos operativos existentes na referida Resolução, o que é 
considerado perfeitamente normal, uma vez que se trata de um procedimento adotado pela 
grande maioria dos países que emitiram relatório análogo. Isto decorre do fato de a Resolução 
1540 ser muito abrangente, envolvendo uma grande diversidade de atividades, que podem ser 
desenvolvidas tanto por NWS como por NNWS. Portanto, o Brasil, na categoria de não 
possuidor de armas nucleares, possui uma particularidade de controles e diferentes formas de 
realizá-los. Conseqüentemente, tal característica resultou na abordagem parcial do conteúdo 
da Resolução. 

Cabe aqui destacar que o Brasil foi um dos países que submeteu seu Relatório 
Nacional ao CSNU dentro do prazo limite estabelecido pelo referido Comitê. De forma geral, 
o Relatório em pauta apresentou um conteúdo organizado de forma sistemática e com boa 
qualidade editorial, o que deve ter facilitado os trabalhos iniciais de avaliação pelo Comitê 
1540. No entanto, não deixou de ser sujeito a pedidos de esclarecimentos adicionais, o que 
não denigre em nada sua mencionada qualidade. Nesse sentido, foi encaminhada ao País uma 
tabela com pontos sobre os quais o Comitê se encontrava com dúvidas ou, eventualmente, 
detectava a falta de legislação que atendesse o item em pauta. Em função das questões 
levantadas, ficou claro que as informações providas ao referido Comitê foram bastante 
satisfatórias, o que comprova a abrangência do arcabouço jurídico do Brasil em atendimento à 
Resolução 1540. 

Ao longo da avaliação realizada neste capítulo pudemos perceber que diversos 
instrumentos legais e organizações/instituições foram repetidamente mencionados de forma 
recorrente quando da justificativa de medidas nacionais adotadas, e que foram referidas no 
atendimento a diferentes requisitos da Resolução 1540. Numa primeira etapa crítica podemos 
afirmar que, ou as leis brasileiras disponíveis são muito abrangentes, o que pode resultar em 
ineficiência da aplicação das mesmas em casos particulares, por falta de especificidade, ou a 
quantidade de leis disponíveis no Brasil contra a proliferação de ADM e atividades terroristas 
é ainda realmente pequena. Nesse último caso, podendo ser um reflexo da falta de ocorrências 
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destes eventos no País, ou talvez porque o poder legislativo ou autoridades competentes não 
estão dando o real valor à prevenção das mesmas, por meio do estabelecimento de 
mecanismos mais dedicados e eficientes. Este ponto será oportunamente retomado quando de 
nossa análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos, no Capítulo V desta tese. 

Fica claro, no entanto, que a grande maioria da legislação e medidas mencionadas 
existia antes mesmo da data de aprovação da dita Resolução, em 2004, o que denota que o 
Brasil já estava envidando esforços no combate às atividades que pudessem, de alguma forma, 
prover suporte ao terrorismo ou à proliferação de ADM. Quão efetivas são essas medidas e se 
são as melhores soluções a serem adotadas, não foram questões ou aspectos sob avaliação no 
presente capítulo.  

No entanto, pelo fato de antecederem em muitos anos as recentes evoluções de 
técnicas de terrorismo e de proliferação, provavelmente suas eficácias poderão estar 
comprometidas, quando não são observadas emendas recentes dos referidos instrumentos 
legais. Daí a importância de se realizar uma análise crítica da legislação submetida ao Comitê 
1540, aproveitando esta oportunidade em que todas as leis nacionais aplicáveis às atividades 
cobertas pela Resolução estão relacionadas detalhadamente em um único documento, e de 
forma bastante atual. De positivo, podemos afirmar, é que não foram recebidas pelo Brasil 
críticas específicas sobre a eficiência de nossa legislação no relatório de avaliação inicial 
emitido pelo Comitê 1540. 

Com relação ao controle fronteiriço, o Relatório Nacional brasileiro não se ateve a 
explicar as dificuldades estruturais e políticas existentes, internas ou externas, haja vista as 
características de suas fronteiras com os países vizinhos da América do Sul, a extensão de sua 
costa marítima, elevado número de rios navegáveis e a grande dimensão da Região 
Amazônica,  o que influi diretamente nos esforços de controle do tráfico ilícito e, portanto, na 
efetiva implementação da Resolução 1540. Também não mencionou eventuais ações 
bilateriais existentes no sentido de fortalecer o controle dessas fronteiras e o combate ao crime 
transnacional. 

Nesse mesmo contexto, não discorreu sobre a particularidade de assuntos como a 
atuação das FARC próxima às fronteiras com o Brasil, ou mesmo sobre seu entendimento a 
respeito da classificação de tal organização guerrilheira como não sendo grupo terrorista, 
posicionamento este colocado por diplomatas brasileirosem eventos internacionais, e que vai 



    
Universidade de Brasília 
 

- 187 - 

contra a tradicional classificação estadunidense e colombiana, que trata as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC)164 como organização terrorista.165 

No que se refere às questões relacionadas à Tríplice Fronteira, o Brasil adotou a 
mesma postura de não abordagem das causas dos problemas que lá existem, procurando 
evidenciar apenas as medidas de enforcement que dispõe, de forma genérica, para o combate 
ao narcotráfico, tráfico ilícito de materiais, equipamentos ou armas, por exemplo.  

Considerando que o País dispõe de ferramental (mesmo que às vezes inadequado) para  
o combate dos crimes previstos na Resolução 1540, uma explicação da forma como aplica os 
mesmos no caso da Tríplice Fronteira, ou nas demais áreas de maior ocorrência dos crimes 
mencionados acima, poderia contribuir para uma redução de pressões políticas externas sobre 
as ações do País nessas regiões.  

Essas pressões poderiam ser reduzidas mais ainda se o Relatório brasileiro seguisse a 
sugestão apresentada no presente capítulo, quando mencionamos detalhes das treze 
convenções contra o terrorismo, as quais o País já ratificou, denotando iniciativas de combate 
a várias tipologias de crimes, que se somam às outras iniciativas existentes na área financeira, 
que se focalizam também na questão de crimes transnacionais. 

Após uma análise do próximo capítulo, que será dedicado a uma similar leitura crítica 
do Relatório Nacional dos Estados Unidos, poderemos, então, buscar alguns parâmetros de 
comparação entre ambos os relatórios, de forma a tirar conclusões que possam ser de interesse 
aos órgãos brasileiros afetados direta ou indiretamente pela Resolução 1540. 

                                                           
164 FARC (ou FARC-EP) é a abreviação para “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 
Pueblo”. Trata-se de nome dado à organização guerrilheira que opera na Colômbia. Os governos da Colômbia, 
Estados Unidos, Candá e União Européia classificam a organização como grupo terrorista. Brasil, Venezuela, 
Equador, Argentina, Chile e Cuba não suportam esta classificação. A FARC foi estabelecida em 1960 como a 
facção militar do Partido Comunista da Colômbia, e começou como sendo um movimento guerrilheiro. Acabou 
por se envolver em tráfico de drogas desde os anos 80s, causando sua separação do Partido e a formação do 
denominado Partido Comunista Clandestino da Colômbia. As FARC ainda se consideram um grupo guerrilheiro. 
Informações complementares no Link: http://simple.wikipedia.org/wiki/FARC. 
 
165 BBC News. Artigo “FARC: Colombia y Brasil em desacuerdo”; 20/fevereiro/2003. Destaca  o diferente 
entendimento entre Brasil e Colômbia quanto a classificar as FARC como grupo terrorista. Disponível em: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2782000/2782299.stm 
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CAPÍTULO IV 

PARTE 1 

1. Introdução 
No presente capítulo teremos a oportunidade de fazer o exame do Relatório Nacional 

dos Estados Unidos, o qual foi encaminhado em outubro de 2004 ao Comitê 1540. 
Numa leitura superficial do referido documento, originalmente composto de sessenta e 

uma páginas, perceberemos um formato que conta com a presença de diversos exemplos 
ilustrativos para casos de aplicações de mecanismos legais, como por exemplo, realização de 
exercícios de treinamento e punições sobre crimes, com a menção dos fatos ocorridos. 

No entanto, considerando desnecessário descermos a este nível de detalhes, optou-se 
pela realização de um resumo do texto original, focando objetivamente nos pontos 
considerados relevantes para cada justificativa apresentada na implantação da Resolução 1540 
nos EUA, sem mencionar os fatos exemplificados. 

2. Seqüência de Análise 
Mantendo a sistemática do capítulo anterior, o que consideramos adequado para uma 

comparação entre relatórios nacionais, o texto original da Resolução 1540 será apresentado 
em uma caixa de texto, para referência do leitor.  

Como já antecipado, visando reduzir uma excessiva carga de informação, não 
apresentaremos a tradução ipsis litteris do respectivo “Posicionamento Nacional” referente a 
cada item, mas sim um resumo ou, eventualmente, uma paráfrase do conteúdo do Relatório 
Nacional, inserida na avaliação do autor, sob o título “Análise do Posicionamento Nacional”. 
Da mesma forma observada no Capítulo 3, eventualmente, em função do conteúdo e extensão 
do referido posicionamento, a avaliação será também dividida em partes, no formato de 
subitens. 
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Considerando, ainda, o excessivo emprego de termos abreviados no Relatório para se 
referir a órgãos, instituições, nomes de leis ou de iniciativas, eventualmente o termo é re-
definido ao lado do seu nome por extenso, principalmente quando da discussão de diferentes 
itens ou parágrafos operativos da Resolução. Tal procedimento sabidamente contraria regras 
padrões de redação, mas tem o simples intuito de não exigir do leitor uma constante 
recorrência a tabela de abreviações ou a notas de rodapés.  
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PARTE 2 

3. Análise do Relatório Nacional dos Estados Unidos 
O Relatório Nacional dos Estados Unidos foi encaminhado, por meio de Nota 

Verbal166 emitida em 12 de outubro de 2004 ao Comitê 1540 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. Trata-se de um documento com uma revisão abrangente do estado da arte da 
legislação, política, projetos e iniciativas estadunidenses visando o combate as atividades 
terroristas referidas na Resolução 1540, alem do tráfico ilícito, tráfico de ADM e seus meios 
de lançamento, os mísseis. O referido documento é composto de 61 páginas, e também aborda 
parcialmente a Resolução 1540, ou seja, somente os Parágrafos Operativos nº 1, 2, 3(a), 3 (b), 
3(c), 3(d), 6, 7, 8(a), 8(b), 8(c), 8(d), 9 e 10167.  

3.1 Análises dos Posicionamentos Nacionais abordados pelo Relatório Nacional 
dos Estados Unidos 

3.1.1 Parágrafo Operativo nº 1 

1. Decide que todos os Estados devem abster-se de prover qualquer forma de apoio a atores 
não-estatais que procurem desenvolver, adquirir, manufaturar, possuir, transportar, transferir 
ou utilizar armas nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento; 

3.1.1.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Os EUA empregaram este parágrafo inicial para apresentar uma breve descrição da 

sua política no combate proliferação de ADM. Como tem ocorrido nos últimos discursos de 
seus diplomatas por ocasião de encontros internacionais e, também, na divulgação ao público 
sobre a posição do referido Governo, mencionou-se o discurso do então presidente George W. 
Bush na Universidade Nacional de Defesa, nos EUA, em 11 de fevereiro de 2004. Naquela 
                                                           
166 Documento S/AC.44/2004/(02)/5, de 12 de outubro de 2004, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
contendo Nota Verbal, datada de 12 de outubro de 2004, do Representante Permanente (Substituto) dos Estados 
Unidos junto às Nações Unidas, endereçada ao Presidente do Comitê do Conselho de Segurança, estabelecido 
em atendimento à Resolução 1540 (2004). Cópia disponível no Link: http://daccessdds. 
un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/592/89/PDF/ N0459289.pdf? Open Element 
 
167 Diferentemente do Relatório do Brasil, também aborda os seguintes  Parágrafos Operativos: 7, 8(c) e 9. 
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ocasião, ele destacou sua política de prevenir todo e qualquer tipo de apoio a atores não-
estatais que se envolvam em atividades prescritas no parágrafo 1 da Resolução 1540. 

Destaque também é dado à Estratégia Nacional de Segurança168, divulgada pelo 
Presidente Jorge W. Bush em setembro de 2002, onde são previstas atividades de combate ao 
terrorismo. Esta iniciativa estadunidense é bastante específica quando se tratando das 
variações de atividades terroristas, pois chega a especificar medidas de combate ao emprego 
de ADM com esta finalidade. É o caso da Estratégia Nacional para Combater Armas de 
Destruição em Massa169, que visa não somente os terroristas e atores não-estatais, mas 
também aos estados considerados hostis. Consequentemente, os EUA, além de atuar 
diretamente em atividades de não-proliferação, participam de regimes multilaterais e tratados 
internacionais que visam coibir o suporte aos referidos atores e estados. 

Portanto, observamos que os EUA procuraram descrever em seu Relatório uma 
diversificada legislação referente ao tópico não-proliferação, mas que atende particularmente 
aos seus interesses nacionais170. Além disso, notaremos que, em suporte à referida legislação, 
o País possui um adequado regime de controle de transferências, de comércio e de transportes 
através de suas fronteiras, assim como um avançado sistema de monitoramento de transações 
financeiras, visando detecção de atividades terroristas.  

3.1.2 Parágrafo Operativo nº 2 
2. Decide também que todos os Estados, em observância a seus procedimentos nacionais, 
devem adotar e implementar leis apropriadas e efetivas que proíbam qualquer ator não-estatal 
de manufaturar, adquirir, possuir, desenvolver, transportar, transferir ou empregar armas 
nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento, em particular para propósitos 
terroristas, bem como tentativas de se envolver em quaisquer dessas atividades, delas 
participar como cúmplice, apoiá-las ou financiá-las; 
                                                           
168 The National Security Strategy of the United States of America; Jorge W. Bush; President of the USA; The 
White House; Washington; 17 de setembro de 2002. Cópia disponível no Link: http://www. 
whitehouse.gov/nsc/nss.pdf 
 
169 National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction; Jorge W. Bush; President of the USA; The White 
House; Washington; Dezembro de 2002. Cópia disponível no Link: http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2002/12/WMD Strategy.pdf 
 
170 Haja vista não haver menção à  inexistência de legislação específica referente à proibição de transferências de 
bens e tecnologia nuclear, em atendimento à obrigação relacionada com o TNP. Exemplos de fatos passados 
envolvem transferências dos EUA para a Grã-Bretanha e para Israel. 
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3.1.2.1 Análise do Posicionamento Nacional 
O texto apresenta, de forma detalhada, os esforços dos EUA no sentido de combater a 

proliferação de ADM, dividindo-as por áreas, nuclear, química, biológica, e seus vetores de 
lançamento, os mísseis. Tal formatação simplifica a leitura do Relatório, onde são destacados, 
inicialmente, os seguintes pontos: 

• O País possui uma grande variedade de instrumentos legais criminais, visando à 
não-proliferação de ADM e aplica medidas de enforcement171 de forma intensa e 
severa no combate a tais crimes. 

• O País estimula a investigação de indivíduos envolvidos na posse ou 
movimentação ilícita de ADM, visando combater futuras ameaças ou ataques 
relacionados à proliferação. Portanto, com específicas exceções, indivíduos são 
proibidos por lei federal de adquirir, transferir ou constituir posse de materiais 
empregados na fabricação de ADM nuclear, química ou biológica. A conspiração 
ou ameaça de uso das mesmas também é punida pela referida legislação.  

• O Departamento Federal de Investigação (FBI)172 conduz atividades de contra-
inteligência (CI)173 visando atividades de inteligência e/ou terroristas no território 
americano, desenvolvidas a mando de outros estados, organizações ou pessoas. A 
Estratégia Nacional de Contra-Inteligência, adotada pelos EUA em 2002, 
estabelece as prioridades nacionais nesse contexto, estabelecendo ao FBI a meta 
primordial de prevenir e neutralizar a aquisição de ADM ou tecnologias que 
possam colocar em risco a segurança dos EUA.  

Importante se faz observar que a atuação do FBI, fortemente de natureza investigativa, 
está bem definida em sua missão: "Proteger e defender o País contra terroristas e ameaças de 
inteligência estrangeiras, e aplicar as leis criminais dos EUA". Dada a evolução da tipologia 
do crime e das ameaças existentes, após um século de existência (1908 – 2008) sua 
abrangência operacional está dividida em duas áreas: 
                                                           
171 A exemplo dos capítulos anteriores, devido à dificuldade de se expressar em português, e em uma só palavra, 
o significado da palavra “enforcement”, que significa “medidas adotadas para aplicar ou fazer cumprir a lei”, 
optou-se por adotar o referido termo original em inglês ao longo da tese. 
 
172 Federal Bureau of Investigation (FBI). Website: http://www.fbi.gov/ 
 
173 Adotada como a segunda mais alta prioridade do FBI como órgão líder em expor, prevenir e investigar 
atividades de inteligência no território dos EUA. Website: http://www.fbi.gov/hq/ci/cointell.htm 
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a) Prioridade de Segurança Nacional (Contra-Terrorismo174; Contra-Inteligência175; e 
Crime via Rede de Informática ou pela Internet176). 

b) Prioridade Criminal (Corrupção Pública177; Direitos Civis; Crime do Colarinho 
Branco178; Crime Organizado; e Furtos Importantes / Crimes Violentos). 

Portanto fica claro, e será muito bem observado ao longo do presente capítulo, que o 
FBI tem uma participação relevante no cumprimento de requisitos estabelecidos pela 
Resolução 1540. 

3.1.2.2 Análise do Posicionamento Nacional 
- Armas Nucleares 
Como observado anteriormente, o texto aborda diversos tópicos, divididos por 

assuntos ou áreas. Neste item, em particular, é identificada a legislação referente à coibição e 
punição de atividades relacionadas à posse ou transferência de itens que possam levar à 
produção de ADM nucleares, incluindo os Dispositivos Nucleares de Dispersão Radiológica 
(RDD)179.  

Cabe destacar que a lei prevê, inclusive, prisão perpétua, conforme o tipo do crime 
praticado, e que a legislação está em sintonia com as medidas preconizadas na Convenção de 
Proteção Física de Material Nuclear (CPPNM), ratificada em 1982 pelos EUA. Portanto, 
observamos aqui um primeiro diferencial em relação ao Brasil quanto à gravidade da pena 
imposta a crimes relacionados à ADM. 

                                                           
174 Destaque para: Terrorismo Internacional; Terrorismo Doméstico; e Armas de Destruição em Massa. 
  
175 Destaque para: Contra-Espionagem; Contra-Proliferação; e Espionagem Econômica. 
 
176Destaque para: Intrusão em Computadores; Predadores Online; Pirataria e Roubo de Propriedade Intelectual; e 
Fraude pela Internet. 
  
177 Destaque para: Práticas de Corrupção Estrangeiras.  
 
178 Destaque para: Lavagem de Dinheiro.  
 
179 Também conhecido como Bomba Suja - Dirty Bomb  (Nuclear Radiological Dispersal Device). 
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3.1.2.3 Análise do Posicionamento Nacional 
- Armas Químicas 
Neste item é identificada a legislação referente à coibição e punição de atividades 

relacionadas à posse ou transferência de itens que possam levar à produção de ADM 
químicas. Destaque é dado ao fato de que a legislação americana está em sintonia com as 
medidas preconizadas na Convenção de Proibição de Armas Químicas (CPAQ). 

Nesse caso, o Relatório destaca que a lei prevê, inclusive, prisão perpétua ou pena de 
morte, conforme o tipo do crime praticado. 

Pela primeira vez, portanto, o texto faz menção à pena capital em crimes referidos na 
Resolução 1540, marcando a forte posição dos EUA em relação a crimes de proliferação. 

3.1.2.4 Análise do Posicionamento Nacional 
- Armas Biológicas 
No presente item é identificada a legislação referente à coibição e punição sobre a 

prática de atividades relacionadas à posse ou transferência de itens que possam levar à 
produção de ADM biológicas. Nesse caso, o Relatório destaca que a lei prevê, inclusive, 
prisão perpétua, conforme o tipo do crime praticado, e destaca que tal legislação está em 
sintonia com as medidas preconizadas na Convenção de Proibição de Armas Biológicas 
(CPAB). 

O Relatório enfatiza a preocupação sobre o impacto catastrófico da liberação acidental 
ou intencional de agentes e toxinas biológicas, o que requer do governo um rígido controle 
sobre a posse, uso ou transferências de certos agentes biológicos e toxinas, sejam eles 
empregáveis contra seres humanos, animais ou plantas. Neste sentido, destaque é dado à 
iniciativa do Presidente George W. Bush, em 2002, ao transformar em lei nacional o Ato de 
Segurança da Saúde Pública e Prontidão e Resposta  ao Bioterrorismo, bem como o Ato de 
Proteção ao Bioterrorismo Agrícola. 

Ademais, pela lei em vigor, certos indivíduos, dados seus antecedentes criminais, não 
podem ter acesso a tais agentes biológicos e toxinas, enquanto, mesmo aqueles que forem 
autorizados, deverão preencher certos requisitos fundamentais, como estar adequadamente 
preparado e treinado para o uso, transferência e eventuais situações de emergência que 
envolvam os mencionados itens da área biológica. 
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Quando detectada a intenção de emprego de certos agentes, toxinas ou vetores de 
lançamento na produção de alguma arma biológica, o Advogado Geral poderá tomar a 
iniciativa de requerer à Suprema Corte autorização para apreender os referidos itens. Trata-se, 
portanto, de uma medida que visa simplificar a ação legal de resposta a ameaça biológica. 

No entanto, como observação para o presente item, cabe destacar que a legislação 
americana na área biológica é ainda muito recente, o que sugere a necessidade de tempo 
adicional para que possa ser avaliada adequadamente quanto à sua eficácia. 

3.1.2.5 Análise do Posicionamento Nacional 
- Provisões Gerais e de Catch-all 
A legislação americana é objetiva ao tratar sobre o uso, acesso ou ameaça  de emprego 

de ADM em geral. Pessoas consideradas condenadas por crime nesse sentido poderão ser 
sentenciadas, inclusive, à prisão perpétua ou à pena capital. Portanto, o assunto é tratado com 
extrema rigidez. Penas menores, mas não suaves, são aplicadas a indivíduos envolvidos no 
ensino ou demonstração de emprego de ADM. 

O suporte a atividades terroristas ou a organizações terroristas, por meio de material, 
ajuda financeira, ou pela lavagem de dinheiro, também é objeto de punição pela lei americana 
e de investigação pelas autoridades de enforcement, como observamos na discussão sobre a 
missão do FBI. No caso específico de suporte envolve atividades das áreas química, nuclear e 
biológica. Novamente a prisão perpétua se torna mecanismo de coação contra esta atividade. 

O tópico lavagem de dinheiro em apoio a atividades de proliferação de ADM passou a 
ser enquadrado na legislação americana a partir de setembro de 2001 por intermédio do Ato 
Patriota180, a qual adicionou o tópico à existente lista de crimes identificados pelo Ato 
                                                           
180 Sigla que significa “Unindo e Fortalecendo a América, Provendo-a com Ferramentas Apropriadas Requeridas 
para Interceptar e Obstruir o Terrorismo (Patriot  Act: Uniting and Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism).  
O Ato Patriota foi adotado pelo Congresso Americano em 26 de outubro de 2001, em uma clara iniciativa de 
resposta ao evento de 11 de Setembro de 2001. Sua abrangência reflete a posição dos parlamentares de repúdio 
às ações terroristas ou a quaisquer suportes providos para que as mesmas sejam viabilizadas em território dos 
EUA. Portanto, ela dá mais poderes de intrusividade aos seus órgãos de inteligência, como por exemplo, acesso à 
comunicações via telefone ou por e-mail. Abre, também, acesso pelo Governo a dados financeiros e médicos, 
normalmente considerados  reservados ou confidenciais.  
Considerando o aspecto do sigilo bancário, o Ato dá ao Secretário do Tesouro poderes para regular as transações 
financeiras, tendo como alvo principal aquelas envolvendo indivíduos ou empresas estrangeiras. Mantendo a 
linha da discriminação contra cidadãos de outros países, o referido instrumento legal amplia, também, a 
capacidade de enforcement sobre imigrantes, principalmente nos casos de suspeita de envolvimento dos mesmos 
com ações terroristas. Finalmente, o terrorismo passa a ser encarado como uma atividade também de iniciativa 
doméstica. Com isso, o Ato Patriota amplifica os poderes de enforcement no País como um todo. 
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Racketeer sobre Organizações Influenciadas e Corruptas (RICO)181. Esta iniciativa também 
viabilizou que tais crimes fossem enquadrados simultaneamente sob o aspecto civil e 
criminal, pela combinação de alguns instrumentos legais existentes. Ademais, o Ato Patriota 
também estabeleceu uma provisão extremamente abrangente, a qual define como suscetível à 
apreensão pelo Governo Federal todos os bens, domésticos e internacionais, de qualquer 
pessoa ou entidade/organização engajadas em planejamento ou ações de terrorismo, 
doméstico ou internacional, contra os EUA, seus cidadãos e seus bens. O referido Ato 
também atinge os bens adquiridos em conexão com atividades relacionadas ao terrorismo. 

O Relatório destaca, ainda, a aplicabilidade de leis corriqueiras, e já existentes, nos 
processos envolvendo crimes relacionados ao terrorismo, como perjúrio, fraudes e violação 
das leis de imigração, entre outras. 

Um ponto interessante enfatizado no documento em pauta se refere à existência da 
Seção de Contra-Terrorismo da Divisão Criminal do Departamento de Justiça (DOJ). Sua 
função se estende a prover assessoria a advogados de defesa e promotores federais que atuam 
nos Escritórios de Procuradores Federais em todo o País. Esta atividade se estende ao suporte 
desde às investigações preliminares até aos julgamentos de crimes relacionados ao terrorismo. 
Ademais, foi estabelecido nos EUA o Conselho do Programa de Assessoria sobre Anti-
Terrorismo, com o apoio dos Coordenadores Regionais Anti-Terrorismo dentro da 
mencionada Seção de Contra-Terrorismo do DOJ, para assistir os Procuradores Federais. 
Esses últimos são assessorados pela Seção de Apreensão de Bens e de Lavagem de Dinheiro 
da referida Divisão Criminal em casos envolvendo lavagem de dinheiro e proliferação de 
ADM. 

Portanto, temos uma estrutura robusta no setor jurídico provendo ferramental e apoio 
aos seus funcionários nos casos envolvendo atividades de terrorismo. 

                                                                                                                                                                                     
Trata-se, portanto, de um instrumento poderoso, que mudou, de fato, a política interna e externa dos EUA de 
tratar com o crime de terrorismo. Sua aplicação, ao pé da letra, às vezes, exacerbada, tem gerado uma série de 
eventos de descontentamento internacional, como é o caso do tipo de tratamento dado a imigrantes ou 
prisioneiros estrangeiros, ou, ainda, no trato de cidadãos estrangeiros em geral, quando em trânsito pelos seus  
aeroportos. Cópia disponível no Link: http://www.lifeandliberty.gov/highlights.htm 
 
181 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO). Lei em vigor desde 1970. Cópia disponível no 
Link: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sup_01_18_10_I_20_96.html 
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3.1.2.6 Análise do Posicionamento Nacional 
- Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo (JTTF) 
Criado e comandado pelo FBI, em Washington D.C., essa Força-Tarefa, além de 

compartilhar as informações, inclusive de inteligência relacionadas ao terrorismo, com as 
agências federais e estaduais, atua de forma a prevenir ações terroristas182. Para tanto, conta 
com o auxílio de equipes compostas por agentes federais ou locais, bem como de pessoal 
adicional envolvido nos trabalhos de investigação e combate ao terrorismo. O Relatório 
destaca que, em 2004, 2300 agentes se encontravam distribuídos em 66 unidades de JTTF em 
todo o País. 

De acordo com informações mais recentes, as JTTFs (Joint Terrorism Task Forces), 
células compostas de pessoal altamente qualificado, como investigadores, agentes da SWAT, 
CIA e outros especialistas das diversas agências governamentais de enforcement estão 
distribuídos em 100 cidades dos EUA. Destaca-se que, apesar da criação da primeira unidade 
ter ocorrido em 1980, sessenta e cinco novas unidades de JTTFs somente foram estabelecidas 
pelo FBI após os ataques à Torres Gêmeas. Esta Força-Tarefa conta atualmente com mais de 
3700 agentes, numa quantidade superior a quatro vezes o número existente antes do referido 
evento terrorista. 

3.1.2.7 Análise do Posicionamento Nacional 
- Iniciativa de Compartilhamento de Informações do Departamento de Segurança 
Interna 
Por meio dessa Iniciativa, o Departamento de Segurança Interna (DHS), assistido pelo 

Diretorado de Análises e Proteção da Infra-estrutura, realiza avaliação de informações e 
comparação de possíveis ameaças com as vulnerabilidades existentes, de forma a evitar e 
prevenir atos de terrorismo. Além disso, os dois órgãos provêm suporte nas ações requeridas 
para lidar com as conseqüências dos desastres resultantes de atividades terroristas. 

Com o objetivo de compartilhar as informações requeridas no desempenho dessas 
atividades, foi estabelecida a Rede de Informações da Segurança Interna (HSIN), a qual 
                                                           
182 “Apesar das críticas recebidas, com a aprovação da Lei Patriota, após o evento de 11 de setembro de 2001, as 
trocas de informações entre agentes da segurança nacional e investigadores criminais deixaram de ser 
consideradas ilegais”. Anderson, Thomas – “Patriot Act Protect Americans from Terrorism” - Burlington Free 
Press - 3 de Agosto de 2004. Disponível no link: http://www.discovery.org/a/2153 
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viabiliza o acesso às informações e a colaboração mútua das diversas Comunidades de 
Interesse (CI) existentes em todo o País. Tais dados são transmitidos com o emprego de 
tecnologia que garante o sigilo requerido, viabilizando a comunicação segura de assuntos 
relacionados a terrorismo e à proliferação de ADM. 

Interessante notar que em Dezembro de 2005 foi realizada uma avaliação sobre a 
referida Iniciativa de Compartilhamento de Informações, resultando na emissão de um 
Relatório com o resumo das lições aprendidas com a implementação da mesma no período 
acumulado de sua existência183. Portanto, concluímos pela leitura de tal documento que 
medidas corretivas complementares ainda devem ser tomadas para um melhor desempenho 
dessa Iniciativa. 

Adicionalmente, se observa recentemente que as atividades de combate ao terrorismo 
continuam presentes na agenda do Governo nos EUA. Temos que, em abril de 2008, o DHS 
divulgou sua Estratégia de Compartilhamento de Informações184, uma medida adotada em 
resposta à determinação do Presidente do Congresso Americano. Sob tal estratégia, o DHS 
deverá atuar de forma a prevenir e proteger os EUA contra ataques terroristas, responder a 
desastres de causas humanas ou naturais; desempenhar suas funções como órgão de 
enforcement da lei, e do papel central em como viabilizar a capacidade nacional de coletar, 
analisar e disseminar informações e dados de inteligência. 

3.1.3 Parágrafo Operativo nº 3  

3. Decide também que todos os Estados devem tomar e implementar medidas efetivas para 
estabelecer controles nacionais com vistas a evitar a proliferação de armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento, inclusive pelo estabelecimento de 
controles apropriados sobre materiais correlatos e, para esse fim, devem: 
 
 (a) Desenvolver e manter medidas apropriadas e efetivas para contabilizar e salvaguardar tais 
itens durante a produção, uso, armazenagem ou transporte; 
                                                           
183 Documento intitulado “LLIS Intelligence and Information Sharing Initiative: Homeland Security Intelligence 
Requirements Process”, contendo o relatório final referente ao ano 2004, de acordo com a avaliação do Conselho 
de Assessoria do Departamento de Segurança Interna dos EUA (Homeland Security Advisory Council’s - 
HSAC). Cópia disponível no Link: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/Final_LLIS_Intel_ Reqs 
_Report_Dec05.pdf 
 
184 Documento intitulado “Securing the Homeland Through Information Sharing and Collaboration: Department 
of Homeland Security Information Sharing Strategy”. Cópia disponível no Link: 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/dhs_information_sharing_ strategy.pdf 



    
Universidade de Brasília 
 

- 199 - 

3.1.3.1 Análise do Posicionamento Nacional 
- Contabilidade e Segurança de Armas Nucleares  
No presente item, o Relatório dos EUA discorre detalhadamente sobre os mecanismos 

existentes na área de contabilidade e segurança de armas nucleares. Tratam-se, portanto, de 
medidas exemplares para outros NWSs, uma vez que parte da potência precursora do 
desenvolvimento e emprego desse tipo de material bélico. 

Cabe ao Departamento de Defesa (DoD) dos EUA prover medidas efetivas para ambos 
os mecanismos, no que respeita aos meios de lançamento (os mísseis), bem como ao 
armazenamento e transporte de armas nucleares. O denominado Programa de Segurança do 
Sistema de Armas Nucleares, operado sob diretiva do DoD, provê orientações sobre 
procedimentos na forma de padrões que regem todas as operações de controle de armas 
nucleares nos EUA.185   

Nesse sentido, define que deverão existir medidas positivas para prevenir dispersão de 
material nuclear em casos, por exemplo, de acidentes ou incidentes envolvendo armas 
nucleares; para prevenir ações deliberadas e inadvertidas de pré-armamento, armamento, 
lançamento ou emprego de armas nucleares, excetuados os casos de uso militar devidamente 
autorizado; e para garantir a segurança adequada para o armazenamento de armas nucleares. 

Também sob diretiva do DoD se encontra o “Programa de Confiabilidade de Pessoal 
que Trabalha com Armas Nucleares (PRP)”186. De forma detalhada, o Relatório aborda 
aspectos de contínua qualificação e seleção de pessoal que trabalha em atividades 
relacionadas a armas nucleares. Define, ainda, os responsáveis pelas avaliações de 
desempenho e critérios de certificação desses funcionários, considerando que  os mesmos 
poderão ser servidores militares ou civis. 

Se desconsiderarmos a questão de o assunto abordado ser referente a armas nucleares, 
e substituí-lo por bens e tecnologias nucleares, poderíamos claramente sugerir a aplicação do 
                                                           
185 Recentes incidentes envolvendo extravios de componentes de armas nucleares pela Força Aérea Americana 
resultou numa determinação, no âmbito do DoD, de re-avaliação dos mecanismos de controle e de proteção 
física do arsenal nuclear dos EUA, seja em solo americano ou em bases militares no exterior. Informações 
adicionais no Link: http://en.wikipedia.org/wiki/2007_United_States_Air_Force_nuclear_weapons _incident 
 
186 Instrução 5210.42 - DoD, "Nuclear Weapon Personnel Reliability Program (PRP)", de outubro de 2006. 
Requer a seleção e manutenção no cargo somente de pessoal que é emocionalmente estável e fisicamente capaz e 
que tenha demonstrado confiabilidade e competência profissional. Cópia disponível no Link: 
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/521042p.pdf 
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procedimento sobre o trato com pessoal que tem acesso a tecnologia nuclear como que 
aplicável a países como o Brasil, ou a outros NNWS que possuem programas nucleares para 
fins pacíficos. 

3.1.3.2 Análise do Posicionamento Nacional 
- Transporte de Armas Nucleares e Materiais Nucleares Especiais 
Em se tratando do transporte de material de alta periculosidade, o de armas nucleares é 

sujeito a critérios extremamente rígidos estabelecidos por diretiva do Departamento de 
Defesa187. Desta forma, são observadas, por exemplo, normas de segurança física e industrial, 
de prevenção de acidentes, de emprego de rotas específicas de tráfego, bem como normas 
relativas aos riscos de ameaça à saúde pública ou ao meio ambiente.  

Quando os transportes de armas nucleares ou de seus componentes são realizados por 
agentes do DOE, eles ocorrem de acordo com diretivas do Sistema de Salvaguardas de 
Transportes (TSS/DOE). O referido pessoal é especialmente selecionado, treinado e 
qualificado para tal, sendo composto por agentes federais com aptidões adicionais de 
enforcement, bem como de resposta tática e de defesa armada. Adicionalmente, em função do 
acesso que possuem a materiais nucleares especiais e com características de explosivos, os 
agentes ainda passam por avaliações específicas referente à confiabilidade, condicionamento 
físico e psicológico. Complementando os requisitos de segurança, o DOE emprega sistema de 
comunicações seguras do Governo Federal, e veículos especialmente equipados para esta 
finalidade. 

3.1.3.3 Análise do Análise do Posicionamento Nacional 
- Contabilidade e Segurança de Materiais Nucleares 
O organismo americano responsável pelo estabelecimento e aplicação de controles 

para assegurar o emprego pacífico de materiais nucleares, fontes radioativas, produtos 
derivados e materiais nucleares especiais é a Comissão Regulatória Nuclear (NRC)188. A 
                                                           
187 Diretiva 4540.5 - DoD – “Logistic Transportation of Nuclear Weapons”, de fevereiro de 1998. Cópia 
disponível no Link: http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/454005p.pdf 
 
188 Missão da NRC: Regulamentar o uso civil nacional de bio-produto, fontes radioativas e materiais nucleares 
especiais, para garantir adequada proteção da segurança e saúde pública, para promover a defesa e segurança 
comum, e para proteger o meio ambiente. A atuação da NRC cobre três áreas fundamentais: Reatores; Materiais 
e Resíduo radioativo.  Website: http://www.nrc.gov/ 
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característica peculiar e conveniente que possui é o de se tratar de agência não executiva e 
independente do DOE, como não ocorre, por exemplo, no Brasil189. Ainda sob a 
responsabilidade da referida Comissão Regulatória se encontram os controles visando à 
garantia da segurança e saúde pública, assim como a proteção ambiental, por meio de 
aplicação de critérios específicos de licenciamento nuclear. 

São sujeitos a tais critérios de licenciamento plantas nucleares comerciais, reatores de 
pesquisas, de testes ou de treinamentos, instalações do ciclo do combustível nuclear, usuários 
industriais, médicos e acadêmicos de materiais nucleares, além de órgãos responsáveis pelos 
seus transportes e armazenamento, ou mesmo pela disposição de rejeitos nucleares. Para 
tanto, a NRC realiza inspeções das instalações licenciadas visando à verificação da adoção 
dos critérios estabelecidos, ou para detectar o não-cumprimento de medidas estabelecidas ou 
de desvios de uso, podendo resultar na revogação da licença auferida. 

Por outro lado, cabem à Administração de Segurança Nuclear Nacional 
(NNSA/DOE)190 as tarefas de manutenção e aprimoramento da segurança de armazenamento 
de armas nucleares, e o gerenciamento de instalações produtoras das mesmas e dos recursos 
necessários para lidar com incidentes envolvendo materiais nucleares especiais, ou mesmo as 
referidas armas.   

Visando à garantia do cumprimento de políticas relativas à implementação de medidas 
de segurança industrial e física, gerenciamento de emergências, inclusive ambientais e de 
salvaguardas, o DOE atua em diversos níveis sobre os operadores das instalações nucleares. 
Quando detectado, o não-cumprimento das referidas medidas, involuntário ou proposital, 
pode resultar em processo criminal, os quais são encaminhados pela NRC e DOE ao 
Departamento de Justiça (DOJ), para julgamento. 

Os operadores de instalações nucleares ou de órgãos licenciados a empregar certas 
quantidades de materiais nucleares ou fontes radioativas são responsáveis perante normas do 
DOE e da NRC pela guarda, controle e contabilidade dos mesmos, de modo a permitir a 
imediata detecção de perda ou extravio/ furto de qualquer item controlado.  

                                                           
189 No caso da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), ela engloba atividades de ambas as partes, DOE 
e NRC. 
 
190 Agência estabelecida pelo Congresso Americano no ano de 2002 como autônoma dentro do Departamento de 
Energia (DOE). Website: http://nnsa.energy.gov/ 
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Dentro das atividades de controle está inserida a responsabilidade pelo envio dos 
dados mencionados, inclusive dos detalhes de transferências realizadas (nacionais, 
importações e exportações) para o Sistema de Salvaguardas e de Gerenciamento de Materiais 
Nucleares (NMMSS). Este último se trata do sistema nacional americano para a contabilidade 
e controle de material nuclear, fundado conjuntamente pelo DOE e NRC. 

No caso de incidentes de roubo, tentativa de roubo ou diversão ilegal de material 
nuclear especial, órgãos licenciados pela NRC devem comunicar o fato ao Centro de 
Operações do NRC por meio do Sistema de Notificações de Emergência, dentro de uma hora 
após o evento da descoberta, enquanto operadores de instalações contratados pelo DOE 
deverão informar o fato no mesmo intervalo de tempo ao Centro de Operações de Emergência 
do DOE.  

3.1.3.4 Análise do Posicionamento Nacional 
- Contabilidade e Segurança de Armas Químicas 
Os Estados Unidos possuíram um programa de armas químicas e, visando cumprir 

determinações estabelecidas na CPAQ, que requer a destruição de tais armas, o Exército 
Americano foi definido pelo Departamento de Defesa como instituição responsável para 
executar esta atividade.  

Portanto, um extenso programa de segurança é aplicado pelo Governo visando à 
guarda e destruição dos agentes e armas químicas que se encontram armazenadas nos EUA, 
contra casos de roubo, sabotagem, perda, desvio ou de acesso não autorizado aos mesmos. 

A sua legislação define, ainda, o estabelecimento de planos de emergência contra 
eventuais incidentes, bem como de política de preparação adequada e confiável de pessoal 
que possui acesso ao manuseio e depósitos dos referidos itens. 

O Relatório Nacional destaca, ainda, que grande parte dos agentes e armas químicas se 
encontram armazenados na mesma área que engloba a instalação responsável pela sua 
oportuna destruição, com o objetivo de minimizar os riscos decorrentes de transportes 
externos. Em casos que não se encontram nesse arranjo, a transferência entre o local de 
armazenamento e a referida instalação só é autorizada para esse propósito, como estabelecido 
na CPAQ. 
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Durante audiência realizada em 2008 no Congresso Americano191, representantes do 
DoD declararam que o progresso na destruição do estoque de armas químicas nos EUA já 
atingiu números superiores a 50% do total existente, gerando despesas na ordem de U$ 34 
milhões, em incineração e neutralização das mesmas. Informaram também que os EUA 
armazenam substâncias proibidas pela CPAQ, como gás Sarin, VX e agente mostarda em 
nove instalações militares no seu território continental e em uma no Atol Johnston, localizado 
no Pacífico Sul. Somente em duas delas o processo de destruição está completo. 

O trabalho desenvolvido pelo EUA, no entanto, não deverá atender os prazos 
preconizados na CPAQ, pois o Pentágono estima concluir a destruição dessas armas somente 
em 2023, enquanto a Convenção estabelece a meta de 2012. 

3.1.3.5 Análise do Posicionamento Nacional 
- Contabilidade e Segurança de Materiais Biológicos 
Os EUA possuem listas nacionais de controle dos denominados “Agentes 

Selecionados”, considerados possíveis precursores de amas biológicas, e adotam critérios que 
obedecem ao estabelecido na “Lei de Segurança da Saúde Pública e de Resposta ao 
Bioterrorismo (Lei do Bioterrorismo)” e, ainda, na “Lei de Proteção contra o Bioterrorismo 
Agrícola”192. 

Cabe aqui destacar que essas duas leis são recentes e foram assinadas pelo Presidente 
Bush em 12 de junho de 2002. Tratam-se de medidas de fortalecimento da segurança interna 
dos EUA, numa resposta do Congresso Americano aos eventos terroristas ocorridos naquele 
país (os de 11 de setembro de 2001 e os subseqüentes episódios envolvendo cartas com 
antraz). Portanto, pelo emprego de ambas, o controle visa à segurança de seres humanos, 
produtos vegetais e animais.  

Como conseqüência da aplicação da Lei de Bioterrorismo, somente indivíduos 
legalmente autorizados podem ter acesso aos produtos contidos nas referidas listas de 
                                                           
191 Revista Eletrônica da Federação de Cientistas Americanos (FAS). Arquivos da Convenção de Armas 
Químicas; publicado em 09 de junho de 2008.  Cópia disponível no Link: http://fas.org/blog/cw/2008/06/us-
chemical-weapons-destruction-news-june-7-2008.html 
 
192 Cópias das duas leis disponíveis nos Links:  
a) Lei do Bioterrorismo: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/Bioact.html 
b) Lei de Proteção contra o Bioterrorismo Agrícola: http://www.fas.org/sgp/news/2002/08/fr081202.html 
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controle. Ademais, as empresas são obrigadas a manter atualizado o registro de emprego dos 
mencionados produtos, além de serem considerados responsáveis pela sua guarda, denúncia 
de roubo/desvio e de implementação de planos de emergência adequados. Interessante 
observar que, a contínua validade de tais planos deve ser comprovada pela realização de 
exercícios, com uma freqüência mínima de um por ano. 

Destaca-se que a autorização legal somente é outorgada a indivíduos, empresas, e 
instituições públicas ou privadas, após um trabalho minucioso de avaliação do perfil histórico 
dos mesmos. Além dessas medidas, pessoas não avaliadas ou aprovadas em tais critérios 
somente poderão ter acesso aos agentes biológicos em questão quando acompanhados ou 
supervisionados por indivíduos legalmente autorizados ao desempenho da atividade em pauta. 

Sob o aspecto da segurança física e controle de rastreabilidade, a lei determina que 
seja feita a denúncia ou comunicação de atividades consideradas suspeitas, de perda, liberação 
acidental ou proposital ao meio ambiente, de roubo ou desvio de agentes biológicos 
controlados sob as listas em pauta, bem como da perda de chaves ou combinações dos cofres 
empregados na guarda dos referidos agentes. 

3.1.3.6 Análise do Posicionamento Nacional 
- Contabilidade e Segurança de Certas Toxinas e Precursores Químicos 
No que se refere ao  controle de toxinas e produtos considerados precursores de armas 

químicas, os EUA adotam critérios recomendados pela CPAQ, sendo o Departamento do 
Comércio (DOC) o órgão responsável por realizar inspeções e atividades de contabilidade e 
controle dos referidos produtos em posse de empresas ou instituições públicas. 

Destaca-se, no entanto, que as empresas são obrigadas a manter em arquivos seus 
registros comerciais e de produção por um período mínimo de cinco anos à disposição do 
DOC. Tal medida parece ser uma prática bastante interessante, pois viabiliza a consulta a 
processos antigos, nos casos de comprovação de alguma transação/transferência/produção, em 
particular quando questionada pela OPAQ, o que é um procedimento usual no esclarecimento 
de diferenças detectadas pela referida Organização. 

Apenas para fins de esclarecimento, o Relatório Nacional destaca que o País é Estado-
Parte da CPAQ. Conseqüentemente, as empresas localizadas em território americano são 
inspecionadas regularmente pela OPAQ. 
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 (b) Desenvolver e manter medidas de proteção físicas apropriadas e efetivas; 

3.1.3.7 Análise do Posicionamento Nacional 
- Medidas de Proteção Física de Armas Nucleares 
Cabe ao DoD estabelecer diretivas visando a proteção física de materiais nucleares, 

armas nucleares e seus meios de lançamento, como é o caso da “Diretiva sobre Política de 
Segurança para Proteção de Armas Nucleares”193. Este instrumento, além de conter os 
fundamentos para as práticas de segurança a nível federal, define como sendo do DoD a 
responsabilidade por políticas de  proteção de armas nucleares durante todas as fases de sua 
existência no que se refere a perdas, roubo, sabotagem, emprego não-autorizado, bem como 
dano ou destruição acidental. Para tanto, também são estabelecidos procedimentos de 
emprego de armas e pessoal para a execução da segurança física das mesmas. 

O DOE, por sua vez, atua diretamente sobre as questões relativas às salvaguardas de 
laboratórios, plantas, instalações e pessoal, incluindo as denominadas “informações”. É o 
caso, por exemplo, de armas nucleares e seus componentes, materiais nucleares, especiais ou 
comuns, armas químicas que se encontram no aguardo de sua desmilitarização, além de 
agentes químicos e biológicos retidos sob a tutela do Governo, em função de alguma política 
nacional ou internacional adotada. 

Conseqüentemente, cabe ao DOE a responsabilidade pela proteção física dos bens 
sensíveis e armas ou agentes das áreas nuclear, química ou biológica que se encontrarem em 
suas instalações. Ademais, tal proteção também visa a evitar que se coloque em risco, em 
função de atos praticados com os referidos materiais, a saúde e segurança de seus 
funcionários, do público em geral e do meio ambiente.  

Sua política norteadora de ações de segurança é conhecida como “Ameaça Básica de 
Projeto (DBT)”, a qual provê orientações sobre segurança e salvaguardas de instalações, 
assim como sobre programas de contra-inteligência e de avaliação dos sistemas 
implementados nas mesmas. No Relatório Nacional são detalhados alguns níveis de ameaças 
decrescentes, de 1 a 5, em função da característica operacional da instalação, e que resulta em 

                                                           
193 DoDD 5210.41, Diretiva sobre Política de Segurança para Proteção de Armas Nucleares; Departamento da 
Defesa; 23 de Setembro de 1988. Tal Diretiva foi atualizada pela DoDD O-5210.41 em 1 de novembro de 2004. 
Cópia da DoDD 5210.41disponível no Link: http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/dodd-5210_41.htm 
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estratégias de proteção diferenciadas para cada um dos níveis. Por se tratar de um tópico 
muito específico, sob o ponto de vista técnico, não nos aprofundaremos nesse assunto. 

3.1.3.8 Análise do Posicionamento Nacional 
- Segurança Física de Materiais Nucleares Empregados para Fins Civis 
A NRC, por sua vez, define diferentes níveis de segurança física de materiais 

nucleares e instalações que se encontram licenciadas para operação. De forma óbvia, esta 
gradação é proporcional ao risco imposto por incidentes envolvendo o material nuclear (ex.: 
roubo) sob licença ou as instalações (ex.: sabotagem) em pauta.  

Detalhes específicos sobre pontos-chave das instalações nucleares, considerados 
merecedores de atenção especial no aspecto segurança, também são detalhados no Relatório 
Nacional. Ademais, é destacado que o pessoal responsável pela segurança das referidas 
instalações podem usar de força e armas letais em casos de defesa contra ataques às mesmas. 

No entanto, todas as medidas mencionadas são aquelas usualmente aplicadas por 
países que possuem instalações nucleares. O excesso de detalhes técnicos em tal tipo de 
Relatório, considerando que o mesmo é destinado ao Conselho de Segurança, e não a um 
órgão da área, como a AIEA, parece desnecessário e somente torna sua leitura relativamente 
cansativa.  

3.1.3.9 Análise do Posicionamento Nacional 
- Segurança Física de Instalações de Produção de Armas Nucleares 
As instalações sob a responsabilidade do DOE e que atuam na produção de materiais e 

armas nucleares têm sua segurança realizada de acordo com o “Plano de Segurança e 
Salvaguardas de Sítios (SSSP)”. Ademais, o DOE dedica especial atenção a algumas práticas 
especiais quando realizando suas atividades de proteção, levando em consideração tópicos 
como ameaças básicas de projeto, testes de desempenho, programa de confiabilidade de 
pessoal e criação de cultura de segurança. 

A seriedade com que o DOE encara a questão das ameaças é confirmada pela sua 
exigência do desenvolvimento anual de um SSSP para cada instalação, onde é descrita como 
deverá ser a reação aos casos mais prováveis e desastrosos de ataques, considerando as 
mencionadas ameaças. O programa é, então, analisado e aprovado, confirmando que a 
instalação está sujeita a baixos riscos. 
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3.1.3.10 Análise do Posicionamento Nacional 
- Medidas de Proteção Física de Armas Químicas 
As salvaguardas de armazenamento e operações com agentes e armas químicas, assim 

como seus meios de lançamento, também são objeto de diretivas do DoD. No que se refere ao 
pessoal envolvido nessas atividades, como já previamente discutido, cabe ao Exército 
Americano a sua preparação,  considerando os aspectos de confiabilidade e segurança de 
manuseio e destruição de armas e agentes químicos. 

O Relatório destaca, ainda, que os EUA têm adotado medidas para viabilizar a total 
implementação de suas obrigações junto à OPAQ, visando contribuir para com os objetivos 
da CPAQ no que se refere à não-proliferação de armas químicas. 

Na prática, temos também que a atuação do Governo Americano transpassa as 
fronteiras do seu território, pois os EUA participam, como na área nuclear, em programas de 
assistência a países que desejam destruir armamento químico. 

3.1.3.11 Análise do Posicionamento Nacional 
- Medidas de Proteção Física de Materiais Biológicos 
A denominada “Lista de Agentes Selecionados” estabelece medidas de segurança 

física para o caso de manuseio de agentes biológicos específicos. Medidas complementares 
envolvendo diretrizes e orientações para laboratórios de pesquisas, sob os aspectos de 
biossegurança, treinamento de pessoal, transporte de substâncias infecciosas, programas de 
respostas a emergências em instalações, entre outros, são estabelecidos conjuntamente pelos 
Departamentos de Serviços e Saúde Humana (HHS) 194 e de Agricultura (USDA)195. 

Adicionalmente, com o objetivo de desenvolver diretrizes e orientações internacionais, 
considerando a experiência e os requisitos internos dos EUA, o HHS tem realizado trabalhos 
conjuntos com diversos órgãos internacionais da área biológica. Este é o caso da Organização 
Mundial da Saúde (WHO), a Organização Pan Americana de Saúde, a Organização Mundial 
para a Saúde Animal (OIE) e o Comitê de Peritos das Nações Unidas Sobre o Transporte de 
Produtos Perigosos. 
                                                           
194 Departamento de Serviços e Saúde Humana (HHS). Website: http://www.hhs.gov/  e http://www.hhs.gov/ 
asl/testify/t060109.html  
 
195 Departamento da Agricultura (USDA). Website: http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome 
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(c) Desenvolver e manter controles de fronteiras e esforços de aplicação da lei apropriados e 
efetivos para detectar, dissuadir, evitar e combater, inclusive por meio de cooperação 
internacional quando necessário, o tráfico ilícito e a negociação de tais itens, em 
conformidade com suas autoridades legais e legislações nacionais, e consistente com a lei 
internacional; 

3.1.3.12 Análise do Posicionamento Nacional 
- Controle de Fronteiras 
O Departamento de Segurança Interna (DHS), com o apoio de suas agências196 e das 

autoridades de controle de fronteiras, atua de forma a impedir, coibir e prevenir o tráfico 
ilícito de ADM e de seus componentes, tecnologias e precursores nos EUA. Para os casos de 
trânsitos ou transferências desses itens dentro do território americano ou pelas suas fronteiras, 
o Governo Federal dispõe de um extenso e diversificado pacote legal que habilita seus agentes 
a atuarem no controle e monitoração dessas transferências, com acesso físico aos seus 
conteúdos e, ainda, na investigação das pessoas envolvidas nos processos em questão.  

Conforme o caso, essas buscas a pessoas ou a materiais poderão ser efetuadas, 
inclusive, sem mandato, por oficiais da agência de Controle de Imigração e Alfândega (ICE) e 
de Proteção de Alfândegas e de Fronteiras (CBP)197. Ademais, os mesmos também executam 
atividades típicas de polícia, portando armas, prendendo criminosos e apreendendo bens, além 
de realizar buscas eletrônicas de itens por meio de equipamentos de varredura especiais (ex.: 
portais de varredura, detectores de metais e de materiais radioativos). 

A Administração da Segurança de Transportes (TSA), por sua vez, possui um amplo 
mandato legal que atribui ao seu administrador a responsabilidade sobre por qualquer meio de 
transporte quando segurança é o item em consideração. O Secretário da Segurança Interna, 
por outro lado, exerce a coordenação de atividades de proteção aos sistemas de transportes, 
nos seus diversos tipos, incluindo o coletivo. 

No que respeita à segurança marítima e dos portos, a Guarda Costeira Americana 
(USCG) se constitui no órgão com autoridade para aplicar todos os instrumentos legais 
referentes à matéria, com o respaldo do uso de força, de armas, apreensões e investigações, 
                                                           
196 Com destaque para: Controle de Imigração e Alfândega(ICE); Proteção de Alfândegas e de Fronteiras (CBP); 
Guarda Costeira (USCG); e Administração da Segurança de Transportes (TSA). 
 
197 Website da ICE: http://www.ice.gov/pi/news/insideice/articles/InsideICE_071904_Web1.htm 
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desde que a unidade investigada se encontre em águas consideradas dentro ou mesmo nas 
adjacências de áreas sob a jurisdição dos EUA. 

Nos casos de navios em alto mar, se forem de bandeira americana, estarão sujeitos aos 
mesmos mecanismos mencionados. Se forem de bandeiras estrangeiras, as ações da USCG 
obedecerão a critérios estabelecidos em acordos internacionais entre os EUA e o país de 
registro do navio em pauta. 

Uma característica peculiar da USCG é o fato de, além de ser responsável pela 
proteção e segurança de portos e navios, incluindo de plataformas marítimas, também é 
considerada agência alfandegária. Portanto, atuando em coordenação com agentes da ICE e 
CBP, executa buscas e apreensões, bem como outras atividades típicas de alfândega. 

No que se refere a embargos e limitações de importações/exportações, o Presidente 
dos EUA, com base na Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional (IEEPA) e na 
Lei de Comércio com o Inimigo (TWEA) outorga a agentes da ICE e CBP a capacidade de 
aplicar tais medidas, numa ação coordenada com o Departamento do Tesouro Americano. 

3.1.3.13 Análise do Posicionamento Nacional 
- Lavagem de Dinheiro 
A questão do tráfico de moedas é abordada no presente item do Relatório Nacional, 

quando se menciona a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro (MLCA) e a Lei do Segredo 
Bancário (BSA). De acordo com ambas, agentes do CBP e da ICE são autorizados a exigir 
declarações para transferências de valores monetários superiores a U$ 10.000,00 através das 
fronteiras americanas. Nos casos de não declaração da posse desses valores, os objetos são 
sujeitos a apreensão, multa, investigação e julgamento sob as leis de processos civis.  

Nesse trabalho também se procura detectar crimes contra as leis de exportações, os 
roubos de espécies e as fraudes financeiras de lavagem de dinheiro. Como observamos ao 
longo da análise da Resolução 1540, tais crimes podem ser correlacionados com atividades de 
suporte ao terrorismo ou de proliferação de ADM. 

3.1.3.14 Análise do Posicionamento Nacional 
- Leis de Alfândegas 
De forma comum aos demais países, o Relatório faz uma breve menção a diversos 

instrumentos que habilitam as autoridades alfandegárias a combater diversos atos ilegais 
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criminosos relacionados a falsas declarações nas transferências pelas fronteiras americanas, 
bem como de tentativas de fraudes e de importações ilícitas. Portanto, nada de especial foi 
acrescentado ao que se espera de um país de tal porte. 

3.1.3.15 Análise do Posicionamento Nacional 
- A Lei de Energia Atômica e a Autoridade sobre Exportações 
Diferentemente do parágrafo anterior, o Relatório discorre em detalhes quando 

abordando a questão das transferências de bens da área nuclear. Nesse sentido, destaca que os 
agentes da CBP atuam de forma a coibir exportações não-autorizadas de materiais nucleares, 
armas nucleares e de instalações de produção. Essas atividades somente devem ocorrer 
quando em estrito atendimento de normas de licenciamento e requisitos estabelecidos pela 
Comissão Regulatória Nuclear (NRC). Adicionalmente, a NRC provê antecipadamente a CBP 
com informações requeridas para viabilizar uma capacidade mais efetiva de inspeção e 
fiscalização quando se tratando de itens de alto risco radiológico. 

O que se aplica em termos do poder que os agentes da ICE e CBP possuem sobre 
enforcement para as importações também se repete quando se tratando de exportações. Logo, 
eles são autorizados a atividades como questionar, revistar e deter pessoas portadoras de itens, 
nos casos de tentativas de exportação ilegal, além de buscar e apreender itens a serem 
exportados em contravenção a leis correlatas.  

Adicionalmente, os agentes podem requerer o desembarque dos referidos bens e, 
ainda, a repatriação de itens exportados ilegalmente. Nesse último caso, no entanto, no 
Relatório se esquece de mencionar que o retorno dos bens vai depender de negociação ou 
acordo internacional com o país receptor da exportação. 

3.1.3.16 Análise do Posicionamento Nacional 
- Iniciativa de Segurança de Container 
Destaque é dado a Iniciativa de Segurança de Container (CSI) estabelecida pelos EUA 

em Janeiro de 2002198, em função do dado estatístico de que 90% do comércio mundial 
                                                           
198A Iniciativa de Segurança de Container (CSI) se constitui em um programa desenvolvido pelo Governo 
Americano, por intermédio do DHS, visando promover maior segurança ao tráfego marítimo. Seus objetivos, 
divididos em quatro pontos focais, se resumem em: Estabelecimento de critérios de segurança para identificar 
containeres de alto risco; Realização da varredura eletrônica de containeres identificados como de alto risco, 
antes de suas chegadas aos portos americanos; Emprego de tecnologias avançadas nas tarefas de varredura; e 
Desenvolvimento e emprego de containeres mais versáteis e seguros. Em suma, como entendido pela CBP, “as 
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transita por via marítima. Seu objetivo principal se resume na fiscalização de transportes pelo 
uso de containeres que podem esconder partes ou conjuntos completos de armas de destruição 
em massa. Em contrapartida, a proposta é de que tal iniciativa busca balancear a segurança 
internacional, pelo combate a proliferação de ADM, mas sem prejudicar o fluxo comercial 
lícito. Esta iniciativa vem a complementar a missão da CBP em prevenir que terroristas e 
armas terroristas adentrem os EUA, por meio da eliminação de ameaças antes mesmo que elas 
atinjam suas fronteiras e portos. 

O programa, que se iniciou focalizado nos 20 principais portos, nacionais e 
internacionais, no que se refere ao comércio com os EUA, se estendeu a três frentes visando o 
combate ao terrorismo, ou seja, a Europa, a África e a Ásia. Atualmente, como constatado nos 
dados da CSI, estas frentes já atingiram, também, o Oriente Médio, o Sudeste da Ásia, a 
América Central e do Sul (o Brasil consta como participante por meio do Porto de Santos).  

Na prática, fica claro o efeito positivo sobre o controle dos transportes que se destinam 
aos portos dos EUA, até porque diversos requisitos devem ser preenchidos com antecedência 
adequada, para poder obter a autorização de viagem. Em casos já existentes, foram instalados 
sistemas enormes de varreduras de containeres (aparelhos de Raios-X e de Raios-Gama) nos 
portos em pauta, com os dados de análises sendo enviados eletronicamente e on-line para as 
autoridades americanas nos EUA. 

Além dessas medidas, com um trabalho conjunto, contando com a presença de agentes 
da CBP e do Governo local durante as fiscalizações, o resultado tem se comprovado como 
mais efetivo do que com o trabalho independente de uma das partes sozinha. A contrapartida 
oferecida aos países participantes do programa é a possibilidade de envio de seus inspetores a 
portos americanos para efetuar fiscalizações semelhantes de navios ou cargas que se destinam 
aos seus portos nacionais. Esses inspetores também podem participar de programas de 
treinamento oferecidos pela CBP, nos EUA ou nos portos do país em questão. 

Pelo número e, principalmente, pelos portos que aderiram a tal iniciativa, percebe-se 
claramente a boa aceitação da mesma pela comunidade internacional que apóia o combate à 
proliferação de ADM e ao terrorismo. As restrições impostas à CSI por alguns países, no 
entanto, podem ser devido à presença freqüente de agentes ou equipamentos americanos em 
uma área de trabalho que deveria ser de sua única e exclusiva responsabilidade. 
                                                                                                                                                                                     
ações da CSI se resumem em estender a zona de segurança além das fronteiras americanas, como sua última 
linha de defesa, e não a primeira”. 
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3.1.3.17 Análise do Posicionamento Nacional 
- Equipamento de Detecção de Radiação e Tecnologia Não-Intrusiva de Inspeção 
por Imagem  
Nesse tópico do Relatório Nacional é abordada a estratégia adotada pela CBP nos 

trabalhos de prevenção ao tráfico ilícito de material nuclear e radiológico, visando o 
terrorismo199, bem como são detalhados os diversos equipamentos empregados. Desnecessário 
se faz aqui comentar seus detalhes técnicos, mas sim enfatizar que incluem tecnologias de 
última geração, na maioria das vezes não comerciais, mesmo quando comparados com 
aquelas empregadas pela própria AIEA. O investimento financeiro feito pelos EUA nessa área 
aparentemente é ilimitado. 

Para efeito de entendimento, é relevante mencionar que a aplicação conjunta dos 
equipamentos em pauta viabiliza aos agentes da CBP incrementar sua capacidade de detectar 
o tráfico ilícito de materiais nucleares e radiológicos, além de armas nucleares, enquanto que 
facilita o fluxo de viagens e comércio legal. Nesse caso, as inspeções são efetuadas em todos 
os meios possíveis de transportes (aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário e postal). 

No entanto, eventuais protestos contra esses trabalhos ainda são observados, por 
exemplo, devido ao excesso de intrusividade a que são expostos os passageiros de avião por 
ocasião de operações de check-in nos aeroportos. 

Concluindo, cabe destacar que a CBP está assistindo a NRC no trabalho de construção 
de um banco de dados centralizado, o qual viabilizará o rastreamento de todos os materiais 
nucleares e radiológicos considerados como sensíveis, pela possibilidade dual de seu 
emprego. 

3.1.3.18 Análise do Posicionamento Nacional 
- Atividades de Saúde Pública 
A Lei de Bioterrorismo, de 12 de junho de 2002, provê alguns poderes legais 

específicos ao Inspetor Geral do Departamento de Serviços e Saúde Humana (HHS) e permite 
ao seu Secretariado, bem como ao do Departamento de Agricultura (USDA) denegar acesso a 
certos agentes ou toxinas a indivíduos que a Procuradoria Geral tenha identificado como 
                                                           
199 Os agentes da CBP empregam equipamentos especiais para verificar as cargas e detectar itens, materiais 
nucleares e radioativos ilícitos, por meio de tecnologias consideradas não-intrusivas como: Portal Monitor de 
Radiação (RPM); Equipamento Identificador de Isótopos (RIID); Detector Pessoal de Radiação (PRD); e 
Sistema de Imagem Não-Intrusivo de Grande Dimensão (NII). 
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“pessoas com acesso restringido”, ou como pertencentes a outras categorias correlatas. É o 
caso, por exemplo, de pessoas que praticaram crimes relacionados ao uso/porte de substâncias 
controladas, estrangeiros ilegais, ou militares desligados do serviço ativo das Forças Armadas 
dos EUA por motivos de desonra, etc.  

No campo operacional, temos que agentes das Estações de Quarentena dos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC)200 estão sendo treinados para identificar e gerenciar 
situações relevantes de saúde pública, principalmente no controle de passageiros doentes 
chegando ao País.  O HHS, por sua vez, tem operado em atividades conjuntas com outros 
países, visando o aspecto de segurança da saúde pública. É o caso das atividades 
desenvolvidas com o Governo do México visando um adequado controle e preparo de ambas 
as partes no que se refere à detecção antecipada e identificação de epidemias associadas com 
potenciais agentes biológicos de terrorismo ou outras ameaças à saúde pública. Portanto, 
tendo como foco as fronteiras dos seis estados mexicanos contíguos aos EUA. 

 O HHS, além de contribuir para programas de combate ao bioterrorismo da 
Organização Mundial de Sáude (WHO) e da Organização Pan Americana de Sáude (PAHO), 
mantém, em associação com a CDC, a Rede de Laboratórios para Resposta (LRN)201, a qual 
inclui órgãos de saúde pública municipal e estadual, veterinários, militares, nacionais e de 
países como Canadá, México, Austrália e Reino Unido, por exemplo. O objetivo, mais uma 
vez, é a prevenção e o combate a potenciais ameaças que possam ser correlacionadas ao 
bioterrorismo. 

Finalmente, cabe destacar ainda que, em havendo um episódio relacionado com arma 
biológica nos EUA, a responsabilidade exclusiva de investigação fica a cargo do FBI, atuando 
as demais instituições apenas nas atividades relacionadas às medidas preventivas. 

                                                           
200 Órgão vinculado ao Departamento de Serviços e Saúde Humana (HHS) dos EUA. Website: 
http://www.cdc.gov/ 
 
201 Tal rede foi estabelecida  em agosto de 1999 num resultado de cooperação entre diversos órgãos como, por 
exemplo, Associação de Laboratórios da Saúde Pública, FBI e CDC. O objetivo foi o de aumentar a capacidade 
de alerta e resposta nacional ao bioterrorismo, e de assistir outros laboratórios nas suas preparações contra esse 
tipo de crime. A LRN é constituída de três diferentes níveis de laboratórios, com diferentes capacidades de 
testes, análises e detecção de agentes biológicos. Website: http://emergency.cdc.gov/lrn/ 
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3.1.3.19 Análise do Posicionamento Nacional 
- Controle de Transações Financeiras, Bens e Serviços 
O Departamento do Tesouro Americano (USDT) é o responsável por estabelecer e 

implementar controles nacionais visando o combate aos fluxos ilícitos financeiros, incluindo 
os que viabilizam ou apóiam atividades de proliferação. De forma resumida, dentre as 
atividades relacionadas a este tema, o Relatório Nacional destaca as seguintes: 

• Transações Bancárias 
O USDT, por intermédio da sua Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN)202 e 

da aplicação da Lei de Sigilo Bancário (BSA), realiza diligências sobre transações bancárias 
visando, principalmente, reportar, detectar e impedir tráficos ilícitos relacionados a ADM. 

• Relatos de Atividades Suspeitas 
As leis americanas estimulam o relato voluntário e, às vezes, obrigatório, de 

transações financeiras em atividades como cassinos, bancos ou serviços de remessas de 
moedas/valores, com base em valores de referência, em quantias pré-determinadas. Nesse 
sentido, as referidas instituições são recomendadas a submeter um Relatório de Atividade 
Suspeita (SAR) às autoridades competentes.  

• Relatos de Fluxo de Moeda pelas Fronteiras 
Tal procedimento é bastante conhecido pelos bancos e passageiros internacionais, pois 

se trata da declaração obrigatória ao FinCEN quanto ao movimento ou porte de moeda com 
base no montante mínimo atual de US$ 10.000,00. 

• Registro de Transações 
As instituições, financeiras ou não, que viabilizaram transações financeiras iguais ou 

superiores a US$3.000 são obrigadas a manter por cinco anos, no mínimo, os registros das 
mesmas, inclusive das transações decorrentes da atividade inicial. Adicionalmente, um relato 
dessa atividade tem que ser enviado ao FinCEN. 

                                                           
202 A missão do FinCEN é aperfeiçoar a segurança nacional dos EUA, detectar e impedir atividades criminais, e 
salvaguardar sistemas financeiros contra o abuso por meio da promoção da transparência nos EUA e nos 
sistemas financeiros internacionais. Website: http://www.fincen.gov/ 
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• Verificação Contra Lavagem de Dinheiro 
As instituições financeiras dos EUA são obrigadas a manter programas para garantir o 

cumprimento da BSA e prevenir que sejam usadas ou envolvidas em atividades de lavagem 
de dinheiro. Portanto, além da manutenção dos registros de atividades, emissão de relatos, 
essas instituições também são sujeitas a diligenciamento por autoridade competente. 

• Acompanhamento/Diligência Adequada 
Nesse caso, destacam-se as responsabilidades pela verificação e acompanhamento das 

pessoas e instituições estrangeiras que abrem ou mantêm contas bancárias, ou simplesmente 
realizam transações financeiras, com órgãos dos EUA. Portanto, as instituições devem 
implementar procedimentos que viabilizam o monitoramento e relato de atividades que 
aparentam estar relacionadas, por exemplo, à corrupção internacional. 

• Congelamento de Bens 
Com base em amparo legal, todos os bens (propriedades e valores financeiros) de 

pessoas ou entidades estrangeiras, dentro dos EUA ou sob o controle de cidadãos americanos, 
podem ser congelados e apreendidos caso sejam identificados como que relacionados a 
atividades que ameaçam a segurança nacional dos EUA. Temos como exemplo, o suporte a 
Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO). O não cumprimento da lei prevê a punição 
criminal com aprisionamento por até 15 anos e/ou multa adicional de até US$250.000,00 para 
indivíduos e US$500.000,00 para organizações. 

• Cooperação Internacional Relacionada ao Financiamento ao Terrorismo 
O Escritório sobre Financiamento ao Terrorismo e Crime Financeiro (TFFC), órgão do 

Departamento do Tesouro Americano, atua ativamente junto à Força-Tarefa de Ação 
Financeira (FATF) bem como a seus órgãos regionais, conhecidos como FSRB203. Esta 
cooperação se estende também a vários subgrupos da FATF, como é o caso do Grupo de 
Trabalho sobre o Financiamento ao Terrorismo (WGTF) e do Grupo de Trabalho de 
Tipologias. O Relatório destaca, também, o forte apoio dos EUA às denominadas Oito 
recomendações Especiais adotadas pela FATF em outubro de 2001204, como por exemplo, a 
                                                           
203 Órgão de Estilo Regional da FATF (FSRB). 
 
204 Publicadas no documento da FATF: Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 
recommendations and the FATF 8 Special recommendations: Anti-Money Laundering & Combating Terrorist 
Financing Methodology 2004. Emissão: 27/Fev/2004. Cópia disponível no Link: 
http://www.oecd.org/dataoecd/46/48/34274813.PDF 
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criminalização de qualquer atividade de financiamento do terrorismo e associada à lavagem 
de dinheiro. 

O DT atua continuamente nas investigações de mecanismos de financiamento de 
terrorismo ou atividades relacionadas à proliferação de ADM, como é o caso de esquemas 
comerciais financeiros e serviços de remessa de dinheiro. Suas iniciativas internacionais 
incluem cooperação com a FATF e com a Organização Mundial de Alfândegas (WCO), bem 
como a divulgação de tipologias e de estudos de casos. O objetivo, nesse caso, é viabilizar o 
desenvolvimento de padrões internacionais de emissão de relatórios, de compartilhamento de 
informações e de criminalização de  serviços ilícitos de remessa de dinheiro. 

Quanto às reuniões do Grupo Egmond, o Relatório Nacional destaca que a FinCEN 
participa das mesmas na qualidade de Unidade de Inteligência Financeira (FIU) dos EUA. 

• Aplicação da Lei 
As atividades de enforcement visando deter, prevenir e combater o tráfico e aplicações 

financeiras ilícitas são realizadas conjuntamente pelo FBI e ICE. Se for observada alguma 
conexão dessas atividades com o terrorismo, as investigações passam a ser coordenadas pelo 
FBI, com a atuação de membros da comunidade de inteligência e, se necessário, de 
autoridades de contra-inteligência e criminal-investigativas estrangeiras. 

O Ato Patriota, de 26 de outubro de 2001, que provê ferramentas para combate ao 
terrorismo, ampliou substancialmente a capacidade do FBI sobre tais atividades, inclusive no 
que se refere à lavagem de dinheiro, operações financeiras e bancárias igualmente ilícitas. 

No que se refere ao combate à proliferação de armas de destruição em massa, o FBI 
designou um Coordenador de ADM em cada um de seus 56 escritórios federais para atuar 
como perito sobre a matéria, e como ligação entre FBI e autoridades locais que provêm as 
primeiras respostas. 

• Cooperação Internacional de Aplicação da Lei 
Os EUA mantêm uma extensa rede de cooperação internacional em assuntos relativos 

à enforcement, troca de informações e de inteligência, visando o combate ao tráfico de ADM. 
Ainda sob esse escopo, o Escritório Nacional Central Americano (USNCB) da Organização 
Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL)205 transmite informações sobre justiça 
criminal, humanitária ou de outras atividades correlatas entre os Escritórios Centrais 
                                                           
205 Website da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL): http://www.interpol.int/default.asp 
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Nacionais (NCBs)206 dos Estados-Membros da Interpol e as agências de enforcement dos 
EUA. 

Além dos arranjos formais e informais em nível político, os EUA mantêm diversos 
acordos relativos a atividades alfandegárias ou a inspeção e pré-inspeção nas fronteiras. O 
Relatório destaca a existência de mais de 50 acordos de assistência mútua (CMAA), para os 
casos relativos a investigações e processos envolvendo proliferação de ADM. Em alguns 
casos é previsto que tais assistências dadas pelos EUA poderão ocorrer mesmo na inexistência 
de qualquer acordo bilateral. Portanto, é viabilizada a troca de informações e de documentos 
com órgãos internacionais em casos envolvendo, por exemplo, a garantia de que sejam 
cumpridos todos os preceitos legais aplicados pela CBP e ICE, ou mesmo para apoiar casos 
de investigação judiciais dos EUA.  

Nesse ponto, Relatório Nacional muda abruptamente do tema financeiro para a 
questão de bens, materiais e tecnologias. Logo, volta a ser mencionada a Iniciativa de 
Segurança de Containeres (CSI), desenvolvida pelos EUA e que envolve a participação de 25 
portos estrangeiros, bem como o Megaportos, atividade do DOE prevista no seu Programa 
Segunda Linha de Defesa, o qual presta apoio à CSI. Destaque é dado ao emprego de 
detectores de radiação e de material nuclear que são disponibilizados para instalação em 
portos dos países participantes do Megaportos. O objetivo, como já discutido, é a varredura e 
detecção de materiais radioativos antes mesmo que eles sejam transportados ilegalmente para 
os EUA ou para seus países aliados nessa atividade de fiscalização.  

O texto do Relatório continua a manter essa linha de repetição de matéria discutida em 
outras partes do mesmo, como é o caso da menção da existência de acordos internacionais, 
bilaterais e multilaterais em apoio a Iniciativa de Segurança sobre Proliferação (PSI)207, e aos 
processos de troca de informações sobre cargas marítimas e de autorização prévia para 
abordagem de navios suspeitos de serem empregados como transportadores ilícitos de ADM 
ou bens correlatos. 
                                                           
206 Informações detalhadas sobre a função do NBC se encontram disponíveis no site da INTERPOL. No caso do 
Brasil, trata-se do Departamento da Polícia Federal. No caso dos EUA são identificados vários deles, como o 
FBI, a ICE e a CBP.  Link: http://www.interpol.int/Public/Icpo/NCBs/default.asp 
 
207O Presidente Bush anunciou a PSI em maio de 2003. Trata-se de um esforço contra proliferação visando à 
interdição de remessas de ADM, seus meios de lançamento e materiais correlatos, transportados para/ou de 
atores estatais ou não-estatais, considerados objetos de preocupação sobre proliferação. Com o aval de países 
parceiros, o texto da PSI foi aprovado em Paris, França, em 4 de setembro de 2003. Link: 
http://usinfo.state.gov/products/pubs/proliferation/#what 
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A referida iniciativa será retomada em detalhes no Parágrafo Operativo 10, Item 
3.1.8.1, pela sua importância dentro da atual política do Presidente Bush no combate à 
proliferação de ADM e ao terrorismo. 

Concluindo o tópico, cabe destacar que os EUA permanecem engajados em 
negociações multilaterais com a Organização Marítima Mundial (IMO) de modo a emendar a 
Convenção para a Supressão de Atos Ilegais Contra a Segurança da Navegação Marítima 
(2005 SUA Protocol). Esta revisão irá permitir aos Estados Signatários visitar, abordar, buscar 
e até apreender um navio suspeito de tráfico de ADMs, seus meios de lançamento e materiais 
correlatos. A referida ação, no entanto, não poderá ser feita sem o consentimento do país sob 
o qual a embarcação se encontra registrada, pois deve ser preservado o direito do livre e 
legítimo comércio pelos mares e, ainda, evitar a dupla interpretação de uma ação inicial de 
guerra.  

A Convenção, revisada com as emendas em pauta, foi aberta para assinatura em 
fevereiro de 2006, mas será efetivada somente noventa dias após a data em que doze Estados-
Partes tenham aprovado a mesma sem reservas, e depositado instrumento de ratificação, 
aprovação e acessão.208 
 (d) Estabelecer, desenvolver, revisar e manter controles nacionais apropriados e efetivos de 
exportação e transbordo de tais itens, incluindo leis e regulamentos apropriados para controlar 
exportação, trânsito, transbordo e re-exportação, e controles na provisão de fundos e serviços 
relacionados a essas operações de exportação e transbordo, tais como financiamento e 
transporte, que possam contribuir para a proliferação, bem como estabelecendo controles de 
usuários finais; e estabelecendo e aplicando penalidades criminais ou civis apropriadas sobre 
violações de tais leis e regulamentos de controle de exportação; 

3.1.3.20 Análise do Posicionamento Nacional 
Como já esperado, o presente item do Relatório Nacional dos EUA apresenta inúmeras 

menções a leis e regulamentos empregados no controle de transferências (importação e 
exportação) de bens sensíveis, em apoio ao combate a proliferação de ADM ou a atividades 
                                                           
208 Documento denominado “Destaques sobre o Protocolo de 2005 referente à Convenção para a Supressão de 
Atos Ilegais Contra a Segurança da Navegação Marítima (2005 SUA Protocol) - Testemunho sobre Segurança 
Internacional e Não-Proliferação frente ao Comitê de Relações Exteriores do Senado”; Patricia A. McNerney; 
Washington, DC; 7/Maio/ 2008. Cópia disponível no Link: http://www.state.gov/t/isn/rls/rm/104477.htm 
 



    
Universidade de Brasília 
 

- 219 - 

terroristas. Recomenda-se, portanto, ao leitor interessado em se aprofundar no tema, a leitura 
do texto original, uma vez que são fornecidos detalhes e bases legais da vasta legislação 
existente. Essa discussão minuciosa, no entanto, foge dos objetivos dessa tese, que se prende a 
abordar os tópicos em função de sua relevância para o debate em capítulos posteriores. 

Nesse sentido, confirma-se que os EUA possuem uma variedade de penalizações civis 
e criminais para atividades não licenciadas de exportação, trânsito, transbordo, ou re-
exportação de bens ou serviços relacionados às armas nucleares, químicas ou biológicas. 
Portanto, o Governo Americano requer um processo bastante detalhado quando se tratando de 
transferências de artigos empregados em defesa/militar, com base em sua Lei de Controle de 
Exportação de Armas (AECA). Tal lei prevê reclusões de até 10 anos para atos considerados 
ilícitos. 

Da mesma forma como observado no Brasil e em todos Estados-Membros do NSG, os 
EUA requerem licença para exportação ou re-exportação de bens sensíveis da área nuclear, de 
emprego direto ou duplo. Tal procedimento é consistente, no caso, com o estatuto do seu 
Departamento de Comércio e de outras autoridades regulatórias de controle de bens de 
emprego duplo, como é o caso da Comissão Regulatória Nuclear (NRC). Observa-se, ainda, 
pela informação disponibilizada no Relatório Nacional, que legislação semelhante se aplica a 
transferências de itens relacionados nos anexos da Convenção de Proibição de Armas 
Químicas (CPAQ). 

Cabe destacar aqui a severa penalização imposta a indivíduos envolvidos em 
transações ilícitas dos itens acima mencionados. No tocante à área nuclear, a Lei de Energia 
Atômica prevê, nesse caso, aprisionamento de 10 a 20 anos, e aplicação de multas de até 
U$50.000,00 para casos comprovados de transferências não licenciadas devidamente. Os 
braços da lei atingem também o funcionalismo público, pois aqueles indivíduos que, de forma 
conivente, contribuíram para a efetivação de transações ilegais estão sujeitos a penas similares 
de prisão e multa, independente do cargo ocupado no Governo. 

A Secretaria de Estado, em função de provas ou investigações desenvolvidas,  poderá 
concluir que cidadãos estrangeiros vivendo nos EUA colaboraram com outros países para 
atividades de proliferação de ADM ou de mísseis, por exemplo, facilitando a transferência ou 
aquisição de bens correlatos. Conseqüentemente, como medida inicial, tais indivíduos são 
punidos com a proibição de realizar quaisquer atividades de procurement (busca e licitação) 
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ou aquisição nos EUA, bem como importar bens do país estrangeiro envolvido na atividade 
mencionada. 

Finalmente, o Relatório faz referência a um crime muito provável de ocorrer em casos 
de transferências de bens sensíveis, ou seja, a questão da falsa declaração provida pelas 
empresas/indivíduos aos órgãos licenciadores com o intuito de facilitar ou viabilizar alguma 
transação comercial ilícita ou não. Tal crime também é previsto em lei e resulta em processos 
civis e/ou penais para as partes envolvidas. No entanto, na prática, trata-se de um crime de 
difícil detecção, pois requer um permanente trabalho de análise das propostas de 
transferências associado com informações de inteligência ou com o histórico comercial da 
empresa envolvida. 

3.1.3.21 Análise do Posicionamento Nacional 
- Lavagem de Dinheiro e Provisões de Apreensão de Bens Empregados em 
Exportações Ilícitas 
Sob este tópico, referindo-se à Atividade Ilegal Especificada (SUA)209, discute-se que 

indivíduos que conduzirem transações financeiras nos  EUA, ou parte da mesma em outros 
países, com o intuito de viabilizar a exportação ou re-exportacao ilícita de itens controlados, 
estará violando as leis americanas de lavagem de dinheiro. Ademais, destaca-se que quaisquer 
propriedades ou bens financeiros envolvidos nessa atividade estarão sujeitos à apreensão pelas 
autoridades competentes nos EUA. Em outras palavras, o Governo define claramente, em 
forma de listas, a relação de crimes imputáveis pela sua legislação financeira. 

3.1.3.21 Análise do Posicionamento Nacional 
- Recursos Processuais Dedicados a Área de Controle de Exportações 
A Seção de Contra-Espionagem da Divisão Criminal do DOJ possui advogados com 

experiência em processos envolvendo ofensas relacionadas a exportações. Estes funcionários 
provêem regularmente treinamento para promotores federais e para investigadores dos 
Departamentos de Comércio e de Segurança Interna. Adicionalmente, a referida Seção 
mantém uma lista de casos de exportação relevantes que podem ser empregados como 
                                                           
209 Atividade Ilegal Especificada (SUA) inclui crimes previstos no Ato Racketeer, bem como inúmeros outros 
crimes, à exceção particular de crimes de sonegação de impostos. Detalhes sob o assunto disponível no “A 
Practitioner's Guide to the Federal Money Laundering Statutes”; The Missouri Bar; Scott J. Golde Winston E. 
Calvert; Setembro-Outubro de 2006. Link: http://www.mobar.org/a45ed0a2-ea42-4ce8-8d97-b1eca994c3e5.aspx 
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referência. Trata-se, sem dúvida, de uma forma interessante de banco de dados que serve 
como referência em casos jurídicos e em análises que antecedem os processos de 
licenciamento de transferências de caráter duvidosos. 

3.1.3.22 Análise do Posicionamento Nacional 
- Controle de Exportações e Importações de Materiais Nucleares e Equipamentos 
pela NRC 
A Comissão Regulatória Nuclear (NRC) é a responsável por estabelecer e aplicar os 

controles sobre exportações e importações de materiais nucleares, equipamentos e instalações 
em atendimento aos requisitos internacionais definidos pelo AIEA, e com base em lei 
nacional emendada pelo Ato de Não-Proliferação Nuclear de 1978. 

Em função da revisão do Código de Conduta da AIEA sobre a Segurança de Fontes 
Radioativas, a NRC se encontra engajada com outras agências governamentais num trabalho 
de atualização e adaptação das leis e regulamentos dos EUA relativos aos controles desses 
materiais. Tal revisão ocorreu após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, e visa 
reduzir os riscos existentes quando envolvendo fontes radioativas. 

No que respeita aos controles sobre exportações e importações, a referida Comissão é 
a responsável por consultar e obter o julgamento de órgãos competentes na área, quanto à 
satisfação de critérios de licenciamentos de transferências. Cabe, ainda, ressaltar que os 
requisitos avaliados com o objetivo principal de coibir a proliferação nuclear se aplicam, 
efetivamente, tanto na importação como na exportação de bens da área nuclear. 

Interessante notar, também, que a NRC aplica dois tipos de licenças de transferências. 
Dependendo da significância do risco dos bens em questão, pode gerar um processo simples, 
com uma licença geral e sem envolvimento do NRC, ou um mais completo, com todos os 
passos previstos num processo típico de exportação de bens sensíveis. Nesse último caso, 
processos requerendo a avaliação de órgãos executivos do Departamento de Estado são 
consultados para avaliar a eventual possibilidade de a transferência oferecer algum risco a 
segurança nacional dos EUA.  

Casos excepcionais, quando reconhecidamente ultrapassarem a esfera de decisão do 
NRC, poderão ainda ser encaminhados ao Presidente dos EUA para apreciação. Sobre este 
tópico, é importante destacar que o relatório não faz nenhuma menção à questão das 
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transferências que possam ocorrer em atendimento aos interesses nacionais de segurança, e 
não apenas aquelas que possam oferecer risco, como aqui mencionado.  

É o caso, por exemplo, das transferências realizadas à luz do “1958 Mutual Defence 
Agreement”, pactuado por EUA e Reino Unido, e que cobrem todos os aspectos de projeto de 
armas nucleares e suas plataformas de lançamento, desenvolvimento e manutenção das 
mesmas, além de desenvolvimento e projeto de reatores militares. As referidas transferências 
não se limitam à tecnologia ou conhecimento, mas abrangem também materiais nucleares 
especiais (plutônio e urânio altamente enriquecido – ambos matérias primas de ogivas 
nucleares ou reatores militares), componentes e equipamentos em geral.210  

Na atual cooperação EUA-Reino Unido, observa-se que os submarinos britânicos 
empregam o sistema de arma nuclear americano conhecido como Trident, o que envolve os 
mísseis nucleares Trident II D5, que são produzidos, testados e revisados funcionalmente nos 
Estados Unidos.211 

3.1.3.23 Análise do Posicionamento Nacional 
- Controle de Exportação de Tecnologias Nucleares e Outras Transferências 
A legislação americana considera ilegal o engajamento em atividades relativas ao 

enriquecimento de urânio ou produção de plutônio, a não ser que tais atividades tenham o 
consenso prévio, por exemplo, da Secretaria de Energia do DOE. No que se refere ao controle 
de exportações de serviços e tecnologias nucleares, o referido órgão carece, ainda, da 
avaliação de outras instituições, como os Departamentos de Defesa, do Comércio, de Estado 
e, ainda, da Comissão Regulatória Nacional. Os padrões de controles, por sua vez, bem como 
as listas de itens empregados na execução dos mesmos, são da responsabilidade do Escritório 
de Cooperação e Política de Controle de Exportação da Administração Nacional de Segurança 
Nuclear212, órgão vinculado ao Departamento de Energia.  
                                                           
210 Artigo “In The News (or Should Be): US-UK Nuclear Weapons Cooperation Up for Renewal” - Revista 
Disarmament Diplomacy - Edição no. 76, Março/Abril de 2004. Disponível no Link: 
http://www.acronym.org.uk/dd/dd76/76news04.htm 
 
211 Artigo “U.K. Trident Debate Energizes Opposition to Nuclear Weapons” – Hundman, Eric – Revista World 
Politics Review Exclusive - 08 de março de 2007. Disponível no Link: 
http://www.worldpoliticsreview.com/article.aspx?id=611 
 
212 Escritório de Cooperação e Política de Controle de Exportação da Administração Nacional de Segurança 
Nuclear(NNSA/DOE). Website: http://nnsa.energy.gov/nuclear_nonproliferation/international_export_control_ 
cooperation.htm 
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Por outro lado, a base legal que rege o controle de exportações de serviços e 
tecnologias nucleares é um regulamento do DOE213. Esse instrumento reflete todos os 
compromissos assumidos pelos EUA por conta de sua participação em regimes de controle de 
transferências de bens sensíveis, como o Comitê de Exportações Nucleares (Zangger 
Committee) e Grupo de Supridores Nucleares (NSG), além de outros controles unilaterais 
existentes no País. 

Alguns detalhes adicionais são providos pelo Relatório, se resumindo nos requisitos 
requeridos às partes interessadas em importar dos EUA e às partes que pretendem realizar  
exportações, além de prover informações relativas ao trâmite interno nas instituições federais 
para os processos de transferências em pauta. 

Cabe, ainda, destacar a informação provida sobre a política restritiva estabelecida pelo 
DOE no que se refere à contratação de estrangeiros nos EUA para trabalharem em instituições 
da área nuclear. Essa prática é vista com razoável cautela pelo DOE, uma vez que tais 
funcionários são considerados possíveis proliferadores das informações obtidas no curso de 
seus trabalhos. 

3.1.3.24 Análise do Posicionamento Nacional 
- Os Controles de Itens de Duplo Emprego pelo Departamento do Comércio 
Em função das características de certos bens, as quais permitem que os mesmos 

possam ser empregados tanto para fins industriais como para fins bélicos e para produção de 
armas de destruição em massa, o Departamento do Comércio (DOC) requer dos interessados 
nas suas transferências a obtenção de licenças especiais. Esses itens são relacionados na Lista 
de Controle Comercial (CCL) e a não observância dos critérios estabelecidos na mesma pode 
decorrer em ações civis e criminais do DOC, em conjunção com o DOJ, pois violam diversos 
instrumentos legais nacionais sobre o tema. 

Destaque foi dado, em particular, que o DOC requer a observância dos procedimentos 
previstos na CPAQ quando na realização de transferências de produtos da área química, tanto 
sob o aspecto de obtenção de licenças internas, como na colaboração com outros países na 
elaboração ou obtenção de declarações de uso/usuários finais. 
                                                           
213 Regulamento № 10 CFR Parte 810 do Departamento de Energia. Programa de Assistência Técnica e de 
Pesquisa para Entidades Estrangeiras - Assistência para Atividades Estrangeiras de Energia Atômica. Revisado 
em Janeiro de  2000 no Código de Regulamentos Federais. Cópia disponível no Link: 
http://www.ornl.gov/adm/wfo/foreign.htm 
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Adicionalmente, o Relatório faz uma breve abordagem quanto ao poder de polícia 
investigativa e criminal que é atribuído também ao Departamento do Comércio. Ou seja, ele 
não somente elabora as listas de controles de bens sensíveis e emprega as mesmas nos 
processos de avaliação de licenças, como também tem autoridade para realizar prisões, aplicar 
mandatos, e realizar a retenção e apreensão de bens de uso duplo. Em complemento a tal 
poder, engloba ainda a capacidade de realizar investigações de embarques dos referidos bens, 
conduzindo, desta forma, verificações de pré-licenciamento e pós-embarque de bens 
licenciados. Esta última tarefa (enforcement) é realizada conjuntamente por agentes especiais 
do DOC e do Departamento de Segurança Interna. 

Nos tópicos seguintes do presente item são detalhados procedimentos sobre os 
processos de obtenção de licenças para bens de uso duplo. Portanto, abrangem as diferentes  
tipologias de transferências, em função do destinatário final, a aplicação da cláusula 
conhecida como Controles de Exportação do Tipo Catch-all214, das restrições de exportações 
aplicadas a uso ou usuários específicos, bem como do processo contínuo de revisão das listas 
de controle do DOC. Trata-se, portanto, de um excesso de peculiaridades que não 
discutiremos no momento, mas que serão referenciadas por ocasião da comparação das 
práticas desenvolvidas no Brasil e EUA, no próximo capítulo dessa tese.  

3.1.4 Parágrafo Operativo nº 6 

6. Reconhece a utilidade, na implementação desta resolução, das efetivas listas de controle 
nacionais, e convoca todos os Estados-Membros, quando necessário, a buscar, na primeira 
oportunidade, o desenvolvimento de tais listas; 

3.1.4.1 Análise do Posicionamento Nacional 
- Listas Nacionais de Controle dos Estados Unidos 
A questão das Listas de Controle Comercial (CCL), bem como as regras para 

licenciamento de itens contidos nas mesmas é retomada sob tal parágrafo operativo, uma vez 
que este é o foco do mesmo. Conforme detalhe adicional fornecido, o texto do Relatório faz 
referência ao fato de que as mesmas refletem o contexto atualizado de acordos multilaterais 
                                                           
214 A cláusula denominada de Catch-all é comumente adotada nos diversos regimes de controle de exportação 
existentes, como NSG, MTCR e Zanguer Committee. Trata-se de flexibilidade da abordagem adotada pelo órgão 
licenciador e/ou controlador quando o item a ser exportado não está explicitamente contido em nenhuma lista 
nacional de controle. No entanto, pela possibilidade de aplicação do mesmo para alguma atividade de 
proliferação, a decisão de autorizar ou não sua exportação fica a critério da autoridade licenciadora/controladora. 



    
Universidade de Brasília 
 

- 225 - 

de regimes como o Arranjo Wassenaar, Grupo de Supridores Nucleares, Grupo da Austrália e 
Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis. 

No entanto, interessante se faz notar o fato de que os EUA mantêm, também, uma lista 
de usuários finais estrangeiros envolvidos em atividades de proliferação, conhecida como 
Lista de Entidades. Tal documento é de emprego público e estabelece regras de licenciamento 
a serem observadas quando forem desenvolvidas transações comerciais com pessoas/empresas 
constantes na mesma. 

Quanto à Lista de Controle de Munições (USML), como se pode concluir do próprio 
nome, ela é aplicada nos casos de exportação de artigos relacionados ao uso bélico, que não 
tenham emprego predominantemente civil ou que foram significantemente modificados, 
viabilizando seus empregos na área militar. Observando-se que os critérios restritivos de 
licenciamento envolvem, inclusive, o Departamento de Estado, as exportações são geralmente 
realizadas para ministérios da defesa, forças policiais e, eventualmente, para atores não-
estatais, como é o caso de empresas de segurança física. Portanto, uma clientela bastante 
restrita e seleta. 

A questão dos bens sensíveis da área biológica, por sua vez, é abordada quando o 
Relatório enumera os instrumentos legais existentes sobre o assunto, bem como a existência 
da Lista de Agentes Selecionados da Área Biológica, efetiva desde fevereiro de 2003, a qual 
abrange agentes biológicos e toxinas capazes de oferecer ameaça a saúde humana, animal ou 
aos vegetais, bem como aos produtos animais e vegetais. Nessa área, portanto, os EUA 
possuem dois órgãos reguladores atuantes, ou seja, o Departamento de Serviços e Saúde 
Humana (HHS) e o Departamento de Agricultura (USDA). Ambos poderão ser requeridos a 
opinar sobre as transferências, de forma individual ou conjunta, dependendo do caso em 
questão. 

O HHS emprega como ferramenta a Lei do Bioterrorismo215, efetiva desde 7 de 
fevereiro de 2003, onde as pessoas envolvidas nas transferências ou posses dos referidos itens 
são previamente cadastradas e devem cumprir uma série de procedimentos, que inclui a 
manutenção de registros de emprego ou transferências. Enquanto a lista mantida pelo HHS se 
                                                           
215 Lei de Segurança Pública e Prontidão e Resposta ao Bioterrorismo, de 2002, conhecida, também, como 
Regulamento sobre Agentes Selecionados, ou Lei do Bioterrorismo, se tornou efetiva em fevereiro de 2003 e 
totalmente aplicável em novembro de 2003. Trata-se de iniciativa de criação de instrumento legal pelo Governo 
Bush em função dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Cópia disponível no Link: 
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/Bioact.html  



    
Universidade de Brasília 
 

- 226 - 

focaliza nos perigos potenciais à saúde humana posta pelos agentes e toxinas biológicos, uma 
segunda lista, emitida pelo USDA se refere à questão da ameaça às plantas e animais, bem 
como aos produtos decorrentes dos mesmos. 

Novamente, o texto volta a se referir à existência de uma lista de indivíduos e 
entidades que possuem restrições de licenciamento na aquisição e emprego de agentes e 
toxinas biológicas, denominados, respectivamente, Cidadãos Especialmente Designados 
(SDN) e Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO). O Escritório de Controle de Bens 
Estrangeiros (OFAC)216 do DT, atualiza, publica e divulga a mencionada lista de SDN, 
contendo dados de indivíduos e empresas que atuam em nome de alguns países que são alvos 
de preocupação pelos EUA.  

Conseqüentemente, seus bens são bloqueados em todas as instituições financeiras no 
país e transações com cidadãos americanos são normalmente proibidas.  Portanto, é 
obrigatória a consulta às mesmas antes da concessão de licenças, visando reduzir o risco de 
proliferação de ADM ou de atividades terroristas com os referidos itens.  

Adicionalmente, a Secretaria de Estado dos EUA, em consulta com a Advocacia Geral 
e a Secretaria do Tesouro, poderá designar uma instituição como sendo uma FTO se a mesma 
engajar em atividades que possam colocar em risco a segurança dos EUA ou de seus 
cidadãos.  Conseqüentemente, diversas medidas são tomadas contra a referida instituição em 
função de sua inclusão na lista.  

Como a referida lista é de acesso público e, com o objetivo de examinar a 
aplicabilidade dos resultados dessa iniciativa estadunidense em processos de análises prévias 
de transferências por parte de autoridades brasileiras, fizemos um levantamento de seu 
conteúdo num enfoque que consideramos ser do interesse nacional. Numa rápida consulta na 
versão de junho de 2008 podemos encontrar cerca de setenta indivíduos sediados no território 
brasileiro, com sua grande maioria localizada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.217 Pelas 
características de seus nomes, no entanto, observamos se tratar de cidadãos estrangeiros ou 

                                                           
216 Órgão responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais com base na política exterior e 
nos objetivos de segurança nacionais dos EUA, com foco em determinados países, grupos terroristas, traficantes 
internacionais e aqueles envolvidos em atividades de proliferação de ADM. 
 
217 Documento de 329 páginas designado Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN), 
publicado em 05 de junho de 2008 pelo Escritório de Controle de Bens Estrangeiros.Cópia disponível no Link: 
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf 
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descendentes dos mesmos. Logo, parece-nos razoável a colocação de versões atualizadas da 
presente lista à disposição também de órgãos interessados no assunto no Brasil. 

3.1.5 Parágrafo Operativo nº 7 

7. Reconhece que alguns Estados podem requerer assistência na implementação de provisões 
dessa Resolução dentro dos seus territórios e convida Estados em posição de oferecer tal 
assistência, como apropriado, em resposta a pedidos específicos aos Estados com carência de 
infra-estrutura legal e regulatória, experiência de implementação, e/ou recursos para atender 
as provisões acima; 

3.1.5.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Como já discutido previamente, os EUA atuam globalmente, por meio de programas 

bilaterais e multilaterais, com o objetivo de assistir outros países no desenvolvimento de infra-
estrutura legal e regulatória ou de instrumentos adicionais requeridos para atender aos 
requisitos da Resolução 1540. 

Dentre os diversos programas desenvolvidos, destaques e detalhes são fornecidos 
sobre treinamentos sobre combate a crimes financeiros e de lavagem de dinheiro218, controle e 
segurança de materiais aplicáveis a ADM (com um foco enorme na questão de armas 
nucleares)219, combate ao terrorismo220, estabelecimento de sistemas eficazes de controle de 
exportação e, ainda, de  segurança de fronteiras, visando impedir a proliferação de ADM221. 
                                                           
218 O Departamento de Justiça, por meio do seu Serviço de Receita Interna (IRS-CI), tem procurado, desde 11 de 
setembro de 2001, prover assistência a diversos países em como avaliar suas leis, políticas e procedimentos 
sobre lavagem de dinheiro. Nesse sentido, alguns treinamentos envolvendo técnicas de detecção de 
financiamentos ao terrorismo foram realizados em diversos países, inclusive no Brasil. 
 
219 O texto do Relatório dos EUA contém uma lista extensa, incluindo, por exemplo: Second-Line-of-Defense 
(SLD); Strategic Offensive Arms Elimination (SOAE); Strategic Nuclear Arms Elimination (SNAE); Weapons of 
Mass Destruction Infrastructure Elimination (WMDIE); Nuclear Weapons Storage Security (NWSS) Program; 
Nuclear Weapons Transportation Security (NWTS); Fissile Material Storage Facility (FMSF); WMD 
Proliferation Prevention Initiative (WMD-PPI); nuclear material protection, control and accounting (MPC&A) 
systems; Global Nuclear Material Threat Reduction program; Global Radiological Threat Reduction; 
Nonproliferation and International Security program; International Material Production and Cooperation 
Program; Russian Transition Initiative; Program on Ending Weapons-Grade Plutonium Production (EWWGPP) 
in Russia. 
 
220 Por exemplo, a Iniciativa de Segurança de Container (CSI), e Assistência Anti-Terrorismo (ATA). 
  
221 Atividade desempenhada sob o Programa do Departamento de Estado, denominado: Assistência a Controle de 
Exportação e Segurança Relacionada a Fronteiras (EXBS). Informações adicionais disponíveis no Link: 
http://www.state.gov/t/isn/export/ecc/20779.htm 
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Interessante notar que técnicos dos EUA conseguem auxiliar funcionários 
responsáveis por licenciamento de transferências de outros países a empregar redes de 
controle de exportação, por meio de um software denominado TRACKER e de um banco de 
dados padronizado. O Departamento do Comércio, atuando nessa linha de ação, também 
presta assistência no desenvolvimento de listas de controle de transferências ou ainda, no 
aprimoramento de listas existentes, em função de deficiências observadas nas mesmas, 
tornando-as mais conformes com os regimes internacionais a que se referem.  

Finalmente, e sob o mesmo tópico, o DOC lançou em 2002 sua “Iniciativa de Controle 
de Exportação em Países que praticam o Transbordo”, como por exemplo, Cingapura e 
Taiwan. O objetivo é encorajar nos referidos países um controle mais eficaz, bem como 
viabilizar a execução de atividades de enforcement. 

3.1.6 Parágrafo Operativo nº 8 

8. Convoca todos os Estados a: 
 

(a) Promover a adoção universal e implementação plena e, onde necessário, reforçar os 
tratados multilaterais de que são partes, cujo objetivo seja deter a proliferação de armas 
nucleares, biológicas ou químicas; 

3.1.6 Análise do Posicionamento Nacional 
Os  EUA, como Estado-Membro da Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas 

desde 1997, têm atuado fortemente na elaboração da denominada Universalidade dos Planos 
de Ação, que foi adotada pela OPAQ e está em fase de implementação entre outros 
participantes da Convenção. Atualmente, é grande o envolvimento estadunidense nos 
programas de extensão, provendo informações e assistência a outros países em aderir ou 
implementar a Convenção em pauta. Por exemplo, realizou até o ano de 2004 atividades de 
extensão em noventa e oito países, urgindo os mesmos à implementação completa dos 
mecanismos da CPAQ, e outros dezessete à sua adesão. A atuação de seu pessoal se aplica 
também à promoção ou participação em seminários, em apoio a atividades do Secretariado 
Técnico (TS) da OPAQ, estimulando a universalidade da Convenção e implementação a nível 
nacional. Com o objetivo de promover assistência solicitada ou identificada como necessária, 
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por diversas vezes tal atividade foi complementada por encontros trilaterais, EUA, TS e país 
interessado. 

De forma bastante resumida, o Relatório dos EUA faz uma discreta menção da 
participação dos EUA, desde 1975, como Estado Depositário da Convenção sobre a Proibição 
de Armas Biológicas. Nesse sentido, no entanto, faz desnecessária referência aos conhecidos 
objetivos da mesma, e informa que o País, como no caso da CPAQ, também participa em 
atividades de extensão, provendo informações e assistência a outros Estados a aderirem à 
referida Convenção. 

Quanto ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), além de promover 
sua adoção universal e participar do seu contínuo processo de revisão, os EUA mencionam 
sua forte atuação sobre países que ainda não o ratificaram, para que o façam, mas na condição 
de NNWS. Como pré-condição, no entanto, cabe lembrarmos que esses países devem abdicar 
do desenvolvimento de armas nucleares e, ainda, colocar todas as suas instalações nucleares 
sob salvaguardas da AIEA.  

Destaque especial foi feito no Relatório ao apoio, político e financeiro, dado pelos 
EUA às instituições relacionadas com o Tratado, como a AIEA e a Organização das Nações 
Unidas. O texto reforça, ainda, o suporte do Governo americano pela total implementação dos 
requisitos da Resolução 1540 e, também, pela universalização da adoção do Protocolo 
Adicional ao Acordo de Salvaguardas (PA) como condição de suprimento de bens e 
tecnologias nucleares. Na época da entrega do Relatório Nacional, a meta de adoção proposta 
pelos EUA era até o fim do ano de 2005. No entanto, observamos que tal mecanismo não 
conta ainda com apoio unânime dentro do Grupo de Supridores Nucleares, inviabilizando a 
desejada adoção, inclusive, até o presente ano de 2008.  

Conforme o Relatório em pauta, similar apoio também é dado pelos EUA à 
universalização de adoção da Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares 
(CPPNM), do qual é Parte. Posteriormente a 2004, notamos que sua mais recente iniciativa a 
respeito foi o de propor a revisão da mesma visando seu fortalecimento, o que inclui a 
criminalização de atos de sabotagem em instalações nucleares. No entanto, sua proposta não 
foi satisfatoriamente refletida nas decisões tomadas pelos oitenta Estados-Membros durante a 
Conferência de Revisão da CPPNM, ocorrida em julho de 2005 na sede da AIEA.  
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Em função disso, os EUA tomaram a iniciativa de promover em conjunto com a 
Rússia a denominada “Iniciativa Global para Combater o Terrorismo”222, que resultou em 
reunião com os países interessados em apoiar tal medida, ou seja, o denominado Grupo dos 
Oito-mais-Cinco (G8+5)223. Numa primeira fase, houve concordância nos objetivos, 
princípios e metodologia para a aplicação da iniciativa. 

Portanto, à exceção do CTBT, o qual os EUA assinaram mas não  ratificaram até a 
presente data, é inegável o fato de que o Governo americano atua intensamente na promoção 
da adoção universal e implementação plena da Resolução 1540 e de convenções, tratados e 
mecanismos de combate à proliferação de ADM. Trata-se, portanto, de um país que busca 
cumprir adequadamente o presente item da Resolução, o que envolve elevada aplicação de 
recursos, tanto financeiros como de pessoal. 

3.1.6.1 Análise do Posicionamento Nacional 
- As Doze Convenções e Protocolos Relacionados ao Terrorismo 
O Relatório Nacional dos EUA  relata o desenvolvimento de  uma  série de atividades 

relacionadas às doze convenções e protocolos referentes ao terrorismo, do qual é Parte, por 
meio do estabelecimento de legislação interna adequada. Nesse sentido, destaca que o País 
monitora, ainda, a implementação nacional desses mecanismos e o cumprimento dos acordos 
multilaterais ou bilaterais com outros países no que respeita ao controle de armas, não-
proliferação e desarmamento. Como exemplo, no Relatório em questão é mencionada a 
Convenção Internacional de Supressão ao Financiamento ao Terrorismo, bem como são 
apresentadas algumas de suas características.224 
                                                           
222 Descrição dessa Iniciativa se encontra disponível na revista eletrônica Armas Control Today; Edição de 
Janeiro/Fevereiro de 2007. Link: http://www.armscontrol.org/act/2007_01-02/Bunn.asp 
 
223 Grupo dos Oito: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Cinco 
Adicionais: Austrália, China, Cazaquistão, Marrocos e Turquia. 
 
224 De acordo com nota do Escritório sobre Assuntos de Organizações Internacionais do Departamento de Estado 
dos EUA, publicada em 9 de setembro de 2005, os mencionados doze tratados e protocolos são: 
1) Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 
2) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 
3) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation 
4) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, 
Including Diplomatic Agents 
5) International Convention Against the Taking of Hostages 
6) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
7) Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, 
supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation 
8) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 
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(b) Adotar leis e regulamentos nacionais, onde isto ainda não tenha sido feito, para assegurar a 
observância aos compromissos assumidos no âmbito dos principais tratados multilaterais de 
não-proliferação; 

3.1.6.2 Análise do Posicionamento Nacional 
-  Legislação Americana 
No que respeita à questão de legislação e regulamentos nacionais visando ao 

atendimento de compromissos decorrentes de tratados de não-proliferação multilaterais, o 
Relatório Nacional orienta o leitor a buscar tal informação sob o tópico do Parágrafo 
Operativo nº 2, onde já houve um detalhamento sobre os mecanismos legais vigentes nos 
EUA e que atendem tópicos da Resolução 1540. 

(c) Renovar e reforçar seu comprometimento para a cooperação multilateral, em particular 
dentro do escopo da Agência Internacional de Energia Atômica, da Organização para a 
Proibição de Armas Químicas e da Convenção sobre as Armas Biológicas e Tóxicas, como 
importantes meios de buscar e atingir objetivos comuns na área de não-proliferação e de 
promoção da cooperação internacional para fins pacíficos; 

3.1.6.3 Análise do Posicionamento Nacional 
Inicialmente, destaque é dado ao fato de que o País é membro permanente do 

Conselho Executivo da OPAQ. Além disso, mantém uma delegação permanente junto à 
mesma em Haia, na Holanda, apóia ativamente o Secretariado Técnico da OPAQ e participa 
regularmente da Conferência Anual dos Estados-Partes da CPAQ.  

No que se refere à CPAB, além de apoiarem seus objetivos, os EUA informaram sobre 
sua ativa participação no Programa de Trabalho Acordado da Convenção em 2003-2005, o 
qual reuniu peritos para reverem e promoverem ações nacionais sobre pontos críticos relativos 
                                                                                                                                                                                     
9) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the 
Continental Shelf 
10) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 
11) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 
12) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 
Detalhes das mesmas estão disponíveis no Website das Nações Unidas: http://www.un.org/News/dh/latest/ 
intreaterror.htm 
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à implementação da Convenção. O País também participa ativamente das reuniões anuais de 
peritos e dos Estados-Partes da CPAB.  

Ainda dentro do escopo de ADM biológicas, no Relatório é mencionada a proposta 
recente dos EUA, a qual foi adotada pelo Grupo da Austrália, visando atualizar suas listas de 
controle com o acréscimo de oito novas toxinas. A proposta visou, ainda, o estabelecimento 
de novos controles sobre equipamentos, visando à proliferação por atores estatais e não-
estatais, bem como o fortalecimento do emprego do critério de "Catch-all" na avaliação de 
transferências de bens nos diversos regimes de que os EUA participam. 

Na última parte do presente item é abordada a questão da participação dos EUA nos 
esforços de apoio às iniciativas da AIEA, em forma de assistência técnica e, inclusive, 
financeira, com a contribuição voluntária anual de mais de U$ 50 milhões em dinheiro no 
período de quatro anos que antecedeu tal Relatório Nacional. Ênfase também é dada à 
proposta americana na Junta de Governadores da AIEA focando intensamente nas questões de 
salvaguardas e de verificação de modo a fortalecer a habilidade da Agência em garantir o 
cumprimento para com acordos internacionais de não-proliferação. 

Dentre as medidas relevantes com respeito à segurança nuclear, com ênfase na 
diversão de emprego e possível construção de Dispositivos de Dispersão de Materiais 
Radioativos (RDD), os EUA apoiaram fortemente o estabelecimento e implementação de 
diretrizes internacionais que governam a importação e exportação de materiais radioativos. 
Como resultado desse apoio, a AIEA aprovou e publicou em 2003 a revisão do denominado 
Código de Conduta sobre Segurança de Fontes Radioativas225. Em decorrência desse fato, o 
Guia sobre Importação e Exportação de Fontes Radioativas226 foi finalmente publicado em 
2005 pela AIEA. 

(d) A desenvolver modos apropriados para trabalhar com e informar a indústria e o público a 
respeito de suas obrigações sob tais leis; 

Sob este tópico o Relatório apresenta três linhas de ação do Governo dos EUA, de 
forma a agrupar as diferentes medidas em função de suas características comuns, o que faz 
com que a informação seja bastante clara e de fácil leitura. 
                                                           
225 Cópia disponível no Link: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Code-2004_web.pdf 
 
226 Cópia disponível no Link: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Imp-Exp_web.pdf 
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3.1.6.4 Análise do Posicionamento Nacional 
- Atividades de Extensão Junto à Indústria Nuclear 
O Escritório de Política de Controle de Exportação e Cooperação, identificado como 

NA-242, órgão vinculado à NNSA/DOE, promove regularmente reuniões com a indústria que 
se encontra em cumprimento dos requisitos dos instrumentos legais dos EUA aplicáveis ao 
controle de exportação. Esses tipos de reuniões também ocorrem com organizações não-
governamentais (ONG) que se preocupam com assuntos relativos à não-proliferação nuclear. 

O foco das apresentações realizadas pelo NA-242 são os regulamentos do DOE no que 
se refere à “Assistência a Atividades Estrangeiras em Energia Atômica”, procurando sempre 
promover o debate sobre proliferação e, ainda, estimular o diálogo direto Governo versus 
indústria ou ONG. 

As atividades de extensão relativas ao controle de exportação do  NNSA/DOE também 
são realizadas junto aos laboratórios e empresas públicas nacionais, com o mesmo objetivo. 
Inclusive, na época da emissão do Relatório dos EUA, estava em fase de montagem o Website 
do NA-242227, provendo informações sobre controle de exportação, legislação vigente e os 
recentes desenvolvimentos na área. No entanto, tal Website destinava-se ao emprego interno 
do pessoal de controle de exportação do DOE/NNSA, visando respaldá-lo com informações 
atualizadas para poder prestar uma melhor assessoria aos interessados em realizar as 
transferências em pauta.  

Outra medida bastante relevante apresentada é a questão das comunicações entre a 
Comissão Regulatória Nacional e os dirigentes envolvidos em ações de resposta a 
emergências, ou mesmo na elaboração de regulamentos e desenvolvimento de programas 
relacionados a reatores nucleares. Para tanto, foi estabelecido pelo NRC um sistema de 
servidor protegido que garante a segurança e o sigilo de comunicações entre as partes 
mencionadas. Esta medida tem sido de grande utilidade, principalmente após 11 de Setembro 
de 2001, pelo elevado número de ordens de segurança emitidas.  

No que se refere a seminários, em conjunto com o Departamento de Segurança 
Interna, o NRC promoveu o Seminário de Resposta Integrada da Segurança Interna, contando 
com mais de 300 participantes da área governamental, estadual e federal228. Ademais, mantém 
                                                           
227 Apresentação em Powerpoint sobre as atividades desenvolvidas pelo NA-242. Cópia disponível no Link: 
http://supply.lanl.gov/Property/ecco/History/ 2004/presentations2004/25_06_ ToliWelhozkiy_NA242_.pdf 
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um site na Internet onde disponibiliza informações ao público em geral, de forma balanceada 
e segura, uma vez que se trata de informações de caráter, por vezes, sensível.  

Esta preocupação destacada no Relatório decorre de vários fatos ocorridos nos últimos 
anos quando se registraram casos de circulação pela Internet de dados de projeto e, até 
mesmo, de cópias de manuscritos com cálculos sobre equipamentos empregáveis no 
desenvolvimento e construção de ADM. Levando-se em consideração tais fatos e, com o 
objetivo de não deixar evidente quais são os valores aplicáveis no produto final controlado, os 
regimes de controle de exportação procuram sempre trabalhar com faixas de valores de 
parâmetros de projeto. São estes dados, portanto, aqueles inseridos nas listas de controle de 
exportação divulgados pelas instituições governamentais responsáveis pela manutenção das 
mesmas a nível nacional, como ocorre nos EUA e Brasil. 

3.1.6.5 Análise do Posicionamento Nacional 
- Serviços Financeiros e Ações Filantrópicas 
 Considerando que instituições financeiras com fins não lucrativos são freqüentes 

alvos de exploração por grupos terroristas, o Departamento do Tesouro, divulgou em 2002 as 
suas Diretrizes de Financiamento Anti-Terrorismo. Ademais, o DT atua bastante próximo ao 
setor privado e ao público procurando alertá-los sobre suas obrigações com a lei. Como 
suporte a este trabalho, o DT divulga informações sobre pessoas e entidades que se encontram 
com seus bens apreendidos pela justiça ou que estejam envolvidos em transações financeiras 
ilícitas. Adicionalmente, mantém uma linha de ligação gratuita onde são fornecidas 
orientações sobre transações em processo de andamento, viabilizando sua interrupção a tempo 
de evitar seu emprego como financiamento ao terrorismo. 

Destaca-se, também, a existência do Website do Escritório de Controle de Bens 
Estrangeiros (OFAC) do DT229, que contém mais de 1000 documentos, acessados por mais de 
um milhão de usuários a cada mês. Pela subscrição no referido Website, o interessado recebe 
online informações atualizadas do OFAC. Ademais, o DT também realiza atividades de 
extensão, com o intuito de coibir a prática de transações financeiras ilícitas. Nesse caso, o 
                                                                                                                                                                                     
228 Presumidamente em 2004, uma vez que tal informação não está clara no Relatório Nacional, e nem se 
conseguiu confirmação da mesma por outros meios. 
 
229 Website do Escritório de Controle de Bens Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA: 
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/ 
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público alvo não se restringe aos bancos, estendendo-se, também, à indústria de segurança, 
concessionárias de automóveis, companhias de seguros e de títulos e 
importadores/exportadores. Portanto, um interessante conjunto de mecanismos de 
transparência, divulgação e seriedade no trato com a questão do requisito fundamental em 
qualquer atividade de terrorismo, ou seja, o respaldo financeiro. 

- Redes de Enforcement sobre Crimes Financeiros 
Esta atividade do DT, já referida anteriormente no Relatório, é conhecida como Rede 

de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), a qual atua diretamente junto aos serviços 
financeiros da indústria para garantir a aplicação da lei, atendendo tanto aos interesses do 
Governo como da própria indústria.  

Dentre as técnicas empregadas pela FinCEN, encontra-se a distribuição de 
informativos sobre as tendências dos crimes nessa área para as instituições financeiras e 
bancos, atividades de extensão junto à essas mesmas instituições e o emprego do seu Website 
para permitir interlocução com o público em geral. Adicionalmente, a FinCEN mantém uma 
hotline disponível em regime ininterrupto, por meio da qual as instituições financeiras 
submetem eventuais Notificações de Atividades Suspeitas (SAR) relacionadas com o 
terrorismo, possibilitando uma rápida distribuição entre os órgãos de enforcement. 

Os trabalhos de assistência da FinCEN na aplicação da lei por esses órgãos são 
realizados com respaldo no Ato Patriota, focando, principalmente, no terrorismo e nos crimes 
de lavagem de dinheiro. 

3.1.6.6 Análise do Posicionamento Nacional 
- As Atividades de Extensão do Departamento do Comércio Junto aos Exportadores 
de Bens de Uso Duplo 
As atividades de extensão executadas pelo DOC são focalizadas em indústrias e outras 

entidades que devem cumprir os diversos requisitos estabelecidos em regimes multilaterais 
(ex.: Grupo da Austrália, OPAQ, NSG e AIEA), e na própria legislação nacional de controle 
de exportação.  

Os mecanismos empregados se baseiam na realização de seminários sobre tópicos 
específicos, às vezes, a pedido da própria indústria, realização de reuniões e conferências, 
bem como na tradicional assessoria individual provida aos exportadores. Cabe, aqui, destacar 
que o Escritório sobre Indústria e Segurança do DOC realiza anualmente, desde 1988, a 
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Conferência de Atualização sobre Políticas e Controle de Exportação, onde são debatidas as 
recentes medidas na área, contando com a presença de representantes da indústria, comércio e 
do Governo, como Departamentos do Comércio, Defesa e Estado e outras agências. Portanto, 
o formato dessas conferências muito se assemelha aquele dos seminários do Pronabens230, 
realizados regularmente no Brasil. 

Um grande esforço em particular tem sido desenvolvido pelo DOC e assessorado pelo 
Instituto de Energia Nuclear (NEI),  no que respeita a implementação do Protocolo Adicional 
ao Acordo de Salvaguardas (PA). Nesse sentido, destaque é dado às diversas atividades de 
extensão que foram e continuam sendo realizadas junto à indústria nuclear nacional. 

Outra iniciativa interessante, denominada Projeto de Extensão, se refere ao 
treinamento provido pelo DOC aos exportadores dos EUA, visando melhor capacitá-los para 
identificar e evitar transações ilegais. Na prática, mais de 1100 empresas de exportação foram 
visitadas pelos agentes do DOC, até o ano de 2004. Ademais, tal atividade também é 
desenvolvida junto a laboratórios do Governo, por meio de seminários, visando alertar os 
cientistas e técnicos quanto aos requisitos de controle observados em exportações. 
Observamos, novamente, semelhança com outra atividade do Pronabens, ou seja, suas 
atividades de extensão junto à indústria e aos órgãos governamentais de pesquisa e 
desenvolvimento. 

A descrição da atuação do DOC se estende mais ainda, em detalhes, sobre pontos 
como: 

• Trabalho de doutrinamento do setor público e privado, divulgando as atividades e 
missão do Escritório da Indústria e Segurança do DOC e, ainda, sua participação em 
seminários internacionais, com enfoque em empresas que empregam produtos de 
origem americana; 

• A existência de seis Comitês Técnicos de Assessoria (TAC) no DOC compostos por 
seus agentes e complementado por representantes da indústria, em particular do setor 
que produz uma grande variedade de itens, tecnologias e softwares. Os TACs 

                                                           
230 Programa Nacional sobre o Controle de Bens Sensíveis. Atividade desenvolvida no Brasil, resultante de 
parceria entre MCT e Abin. Assunto detalhado no Capítulo 3. 
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assessoram, por sua vez, o próprio DOC nos trabalhos de revisão das listas nacionais 
de controle de bens para importação e exportação231; 

• As atribuições do Sub-Comitê de Exportação da Presidência sobre Administração de 
Exportações (PECSEA), quanto a assessorar a política internacional dos EUA sobre 
ampliação das relações comerciais com outros países, bem como sobre o controle 
dessas relações comerciais por questões de segurança nacional, política exterior ou por 
baixa produção interna; 

• Os trabalhos de aconselhamento caso-a-caso provido ao público por dois órgãos do 
DOC232, sobre práticas de transferências, focalizadas em políticas e regulamentos 
existentes, visando aumentar o índice nacional de cumprimento das normas sobre 
controle de exportações nos EUA; e 

• O envolvimento de agentes do Departamento de Energia em reuniões com 
representantes da indústria e organizações não-governamentais em debates sobre 
tópicos relativos a controle de exportação e não-proliferação nuclear. 
Considerando, portanto, que o presente item da Resolução 1540 se refere à questão 

dos trabalhos de extensão junto a indústria e ao público, a abordagem dada pelos EUA, no que 
respeita à sua atuação sobre o controle de exportadores de bens de uso duplo, demonstra 
claramente a dificuldade que aquele País encontra ao realizar esse tipo de controle, bem como 
o envolvimento requerido das autoridades responsáveis pelo mesmo. Os itens de emprego 
duplo estão corriqueiramente armazenados nas prateleiras comerciais ou das indústrias e, 
aparentemente, são de aplicação inofensiva. No entanto, são fundamentais e essenciais para 
viabilizar a construção de ADM. 

3.1.7 Parágrafo Operativo nº 9 

9. Convoca todos os Estados a promover diálogo e cooperação sobre não-proliferação de 
modo a discutir as ameaças postas pela proliferação de armas nucleares, químicas ou 
biológicas, e seus meios de lançamento; 
                                                           
231  Disponíveis no site de Banco de Dados de Regulamentos de Administração de Exportação – BIS/DOC. 
Website: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html#ccl 
 
232 Divisão de Extensão e Serviços Educacionais - Washington, D.C., e Escritório Regional Oeste, na Califórnia, 
do Departamento de Indústria e Segurança (BIS). Website do BIS: www.bis.doc.gov 
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3.1.7.1 Análise do Posicionamento Nacional 
Em linha com o posicionamento observado ao longo de todo o Relatório, a não-

proliferação de ADM é destacada como alta prioridade na política externa dos EUA, bem 
como a necessidade de ampliação do diálogo (bilateral, regional, multilateral e internacional) 
para discutir tal proliferação como sendo ameaça real e séria, e que afeta a segurança de todas 
as nações. 

Portanto, o Relatório destaca que os EUA, têm trabalhado intensamente para que o 
tema seja permanente em foras como: ONU, AIEA, CPAQ, CPAB e Conferências de Revisão 
do TNP, entre outros. Complementarmente, procuram promover a cooperação sobre esforços 
para prevenir a proliferação de ADM e têm oferecido assistência a outros países em como 
ampliar suas capacidades para desempenhar tal tarefa. 

No entanto, observamos que o argumento apresentado no presente Parágrafo 
Operativo se torna redundante, se examinado à luz de todas as atividades apresentadas pelos 
EUA em outros tópicos anteriores. 

3.1.8 Parágrafo Operativo nº 10 

10. Ainda, para enfrentar essa ameaça, convoca todos os Estados, em conformidade com suas 
autoridades legais e legislação nacionais e em consonância com a lei internacional, a agir 
cooperativamente para prevenir o tráfico ilícito de armas nucleares, químicas ou biológicas, 
seus meios de lançamento e materiais correlatos; 

3.1.8.1 Análise do Posicionamento Nacional 
A Iniciativa de Segurança sobre Proliferação (PSI), bem como seus resultados obtidos 

até então, é colocada como ação cooperativa, entre EUA e países que apóiam a mesma, para a 
prevenção de tráfico ilícito de materiais empregáveis no desenvolvimento e fabricação de 
ADM, via transporte marítimo, aéreo ou terrestre.  

Nesse sentido, os EUA divulgaram a sua Declaração dos Princípios de Interdição 
(SOP)233, na qual identificam os passos necessários para um esforço de interdição ser efetivo, 
e procuram obter o apoio de outros países na sua adoção e implementação universal. 
                                                           
233 Declaração adotada em Paris, França, em 4 de setembro de 2003. Disponível no Link: http://usinfo. 
state.gov/products/pubs/proliferation/#statement 
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 Conseqüentemente, vários exercícios de treinamento já foram realizados sob a 
coordenação dos EUA visando aprimorar a capacidade operacional dos seus parceiros nessa 
iniciativa, bem como melhorar a comunicação e relacionamento com os mesmos234. 

Dada a característica da PSI, a busca pela universalização do apoio à mesma tem sido 
alvo de discussões bilaterais, principalmente com países considerados chaves no controle de 
tráfego marítimo, como é o caso do Panamá235, Ilhas Marshall e Libéria. O Relatório Nacional 
dos EUA é concluído, destacando que um dos grandes alvos dessa iniciativa é o 
desmantelamento de redes de proliferação236, que carecem do emprego dos mencionados 
meios de transporte para viabilizar seus canais comerciais. 
 

                                                           
234 Por exemplo, EUA, Austrália, Japão e França participaram do exercício conjunto denominado “Protetor do 
Pacífico". 
 
235 O Sub-Secretário de Estado americano John R. Bolton e o Ministro de Governo e Justiça panamenho Arnulfo 
Escalona assinaram o Acordo de Abordagem de Navios EUA – Panamá em 12 de maio de 2004. 
 
236 Por exemplo, a A.Q. Kahn Network, que se envolveu no tráfico ilícito de tecnologias de materiais, centrífugas 
para enriquecimento de urânio e mísseis, entre outros itens. 
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PARTE 3 

4. Comentários Gerais 
O Relatório Nacional dos EUA apresentou um formato bastante ilustrativo, pois, como 

discutido ao longo de sua análise, foram fornecidos vários exemplos reais de casos de 
aplicação direta das leis ou regulamentos discutidos no Parágrafo Operativo em pauta. 
Entendemos que o objetivo não foi simplesmente carregar demasiadamente o texto, mas sim 
oferecer, para fins didáticos, um pouco da experiência estadunidense na solução e condução 
de atividades referenciadas na Resolução 1540. 

Devemos levar em consideração que, por várias vezes, no Relatório também se 
mencionou a questão das assistências providas pelo Governo Americano a países interessados 
em recebê-las. Tais assistências normalmente são realizadas por meio de seminários, 
treinamentos de pessoal e, novamente, com a exemplificação de processos e situações 
ocorridas, de conhecimento ou envolvimento das autoridades americanas. 

A abordagem da Resolução, como já esperado, foi bem ampla, uma vez que os EUA, 
como sendo um NWS, estão sujeitos a uma cobrança bastante abrangente, pela estrita análise 
dos Parágrafos Operativos da mesma. Por outro lado, como os EUA foram um dos grandes 
apoiadores pela implementação da Resolução, até mesmo por causa do trágico evento 
terrorista de 11 de setembro de 2001, seu arcabouço jurídico, que já era extenso, sofreu e 
continua sofrendo contínua expansão na busca de se cobrir todas as falhas legais que possam 
fornecer salvo conduto a indivíduos ou empresas que atuam com proliferação de ADM ou se 
envolvem com o terrorismo. 

Adicionalmente, algumas lições interessantes são apresentadas no presente Relatório 
Nacional. Entre elas, destacamos a seriedade com que um país deve encarar a questão dos 
controles nacionais sobre importação e exportação, principalmente se envolvendo os já 
conhecidos bens sensíveis, de uso direto ou duplo, em resposta à sua participação como 
Estado-Membro de tratados, convenções internacionais e regimes como o TNP, a CPAQ, 
CPAB, NSG, MTCR, e Comitê Zangger, entre outros.  

Ressaltamos, também, a importância com que um Governo deve lidar com assuntos 
relativos às atividades de combate ao terrorismo e proliferação de ADM, consolidado pelo 
enorme investimento financeiro em equipamentos, infra-estrutura e em pessoal, como é o caso 
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dos diversos equipamentos destinados aos controles de fronteiras, seminários e treinamentos 
de pessoal realizados, associados ao significativo número de agentes disponíveis para 
atividades de controle e aplicação da lei. 

Além disso, fica bastante evidente que o transporte é um dos três pilares da 
proliferação de ADM e terrorismo, associado ao suporte financeiro e, ainda, ao tráfico ilícito. 
Em suma, sem recursos para pagamento de apoio e compra de tecnologias, sem meios para 
viabilizar que o item chegue ao seu destino final, e com um trabalho efetivo de controle de 
fronteiras, inviabilizando o trânsito ilícito através das mesmas, as atividades de proliferação 
podem ser drasticamente minimizadas. 

Finalmente, como claramente observado ao longo de todo o relatório, está registrado o 
constante posicionamento estadunidense de tentar tomar a liderança nas atividades 
internacionais relativas à presente matéria, procurando convencer e influenciar posições de 
outros Governos nas suas tomadas de decisões internas. No caso particular da Resolução 
1540, trata-se de uma posição forte e, com algumas exceções, baseadas em exemplos de sua 
própria política e metodologia de combate à proliferação de ADM e ao terrorismo.  

Portanto, essas duas tipologias de crimes são sempre colocadas nos discursos 
estadunidenses como tendo alta prioridade na política externa dos EUA. O mesmo ocorre com 
a busca da ampliação do diálogo externo (bilateral, regional, multilateral e internacional) 
visando obter o entendimento consensual de que tal proliferação é ameaça real e séria, e que 
afeta a segurança de todas as nações. O que o Relatório procura não transparecer, no entanto, 
são as razões político-estratégicas inseridas nos discursos de motivação de combate ao 
denominado inimigo comum, o terrorismo. Tais razões certamente são diferenciadas quando 
os EUA classificam as FARC ou a Al-Qaeda como organizações terroristas. 
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CAPÍTULO V 

PARTE 1 

1. Introdução 
Considerando a conclusão das análises dos posicionamentos nacionais, conforme 

discutido nos Capítulos III e IV, dispomos de subsídios para realizar a comparação dos 
Relatórios Nacionais do Brasil e dos Estados Unidos. Como previsto inicialmente, também 
aproveitaremos para discutir as respostas a eventuais questões levantadas pelo Comitê 1540, 
bem como o preenchimento de uma matriz desenvolvida pelo referido Comitê. Nesse sentido, 
visando à simplificação dos trabalhos de elaboração das respostas pelos países, assim como de 
análise das mesmas pelos peritos do Comitê em questão, diversas questões foram arranjadas 
em uma tabela matricial, onde temos correlacionados alguns parágrafos operativos da 
Resolução 1540 com os instrumentos legais informados. 

Inicialmente, cabe destacar a diferença de extensão entre ambos os Relatórios 
Nacionais (25 páginas, no caso do Brasil, e 61 páginas, no caso dos Estados Unidos). Parte 
dessa diferença se deve ao fato de os Estados Unidos serem um NWS e possuírem 
participação mais abrangente em regimes, tratados e convenções internacionais, resultando 
em uma legislação nacional mais diversificada e um número maior de medidas de não-
proliferação de ADM e de combate ao terrorismo. Tal volume de instrumentos legais também 
reflete as diversas medidas jurídicas tomadas pelos Estados Unidos, em conseqüência de 
negociações bilaterais com a extinta União Soviética, durante o período de cerca de trinta 
anos da Guerra Fria entre os dois países. Essas medidas são, portanto, normalmente relativas a 
desarmamento e não-proliferação de ADM. 
 No que respeita às raízes das práticas jurídicas adotadas pelos dois países em pauta, é 
relevante enfatizar que existem diferenças significativas entre a natureza do processo jurídico 
brasileiro e o norte-americano. No caso do Brasil, seu sistema jurídico tem como base o 
direito romano, enquanto os EUA aplicam a tradição jurídica britânica. Portanto, isso resulta 
também em formas diferenciadas de legislar. Conseqüentemente, respeitando-se tais 
contrastes, o presente trabalho comparativo estará mais focalizado aos aspectos relacionados 
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com o atendimento das medidas preconizadas pela UNSCR 1540 por ambos os países, uma 
vez obedecido o ordenamento jurídico próprio de cada país.  

Além disso, os EUA forneceram diversos dados complementares e ilustraram seu 
Relatório com exemplos reais de aplicação de mecanismos legais (casos jurídicos) e de 
realização de cursos, seminários e treinamentos práticos, no País e no exterior. 

De semelhança entre os referidos Relatórios, observamos a informação de um 
adequado237 pacote de mecanismos legais de combate à proliferação de armas de destruição 
em massa, bem como o apoio à grande maioria das iniciativas multilaterais em suporte às 
atividades de combate à proliferação, a transações financeiras ilícitas e ao controle de 
exportação de bens sensíveis. 

Portanto, notaremos iniciativas semelhantes no que respeita o cumprimento de 
medidas preconizadas nas Convenções sobre a Proibição de Armas Químicas e de Armas 
Biológicas, bem como no Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis.  O mesmo se aplica 
às matérias relativas à área nuclear, como o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, 
o Grupo de Supridores Nucleares, e assuntos relacionados à Agência Internacional de Energia 
Atômica, como salvaguardas e segurança física de materiais nucleares.  

Também observaremos diversas semelhanças no que respeita ao combate à prática de 
lavagem de dinheiro, consolidado pela participação de ambos os Países no Grupo Egmont e 
no cumprimento de medidas estabelecidas pela Força-Tarefa de Ação Financeira. 

Finalmente, verificaremos que os dois relatórios, individualmente, fizeram referências 
recorrentes ao mesmo instrumento ou base legal por diversas vezes, como é o caso da Lei 
Patriota e os discursos do Presidente George W. Bush, no caso dos EUA, e da Lei nº 9.112/95 
e Constituição Federal, no caso do Brasil. Os motivos das referidas repetições de referência 
serão analisados ao longo do presente capítulo. 

2. Seqüência de Análise 
A análise comparativa dos posicionamentos nacionais será procedida imediatamente 

após a apresentação do texto original referente a cada Parágrafo Operativo, o qual, mantendo 
a sistemática dessa tese, será inserido em uma caixa de texto, para referência do leitor.  
                                                           
237 Apesar de o Brasil ter informado um número inferior de instrumentos legais, o critério em pauta é a 
adequação à realidade de cada país. 
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Depois de concluída a comparação dos dois Relatórios, será realizada a análise e 
validação das hipóteses formuladas no capítulo inicial dessa tese e a aplicação da Teoria dos 
Complexos de Segurança Regional ao caso dos dois países em pauta, à luz da UNSCR 1540. 
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PARTE 2 

3. Análise Comparativa entre os Relatórios Nacionais do Brasil e dos Estados 
Unidos 

Na tarefa a seguir, procuraremos destacar pontos relevantes, tanto de semelhança 
como de contraste, em função da sua importância para a presente análise. De antemão, cabe 
relembrar que, como já discutido previamente, nenhum dos dois documentos apresentou 
comentários sobre todos os Parágrafos Operativos da Resolução 1540. 

No caso dos Estados Unidos, além daqueles referidos no Relatório Nacional do Brasil, 
discorreram também sobre os Parágrafos 7, 8(c) e 9. Os motivos dessa diferença serão 
detalhados oportunamente. 

3.1 Análises Comparativas entre os Posicionamentos Nacionais do Brasil e dos 
Estados Unidos  

3.1.1 Parágrafo Operativo nº 1 

1. Decide que todos os Estados devem abster-se de prover qualquer forma de apoio a atores 
não-estatais que procurem desenvolver, adquirir, manufaturar, possuir, transportar, transferir 
ou utilizar armas nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento; 

3.1.1.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais 
O que se observa no presente Parágrafo Operativo reflete duas abordagens nacionais 

distintas dos países em pauta ao registrar seus posicionamentos quanto à forma de negar a 
atores não-estatais o acesso a tecnologias empregáveis na obtenção de armas de destruição em 
massa ou, simplesmente, à possibilidade de praticar atividades terroristas. Trata-se, em ambos 
os casos, de iniciativas respaldadas pela aplicação da lei vigente e na constante adaptação e 
revisão das mesmas em função dos novos cenários existentes para tal tipologia criminal.  

Parte do contraste, no entanto, fica evidenciada pelo forte enfoque que as posições 
estadunidenses, referidas no Relatório Nacional dos EUA, se apóiam em pronunciamentos do 
Presidente Jorge W. Bush. Tratam-se de palavras de ordem sobre o combate ao terrorismo e 
proliferação de ADM, enquanto o Brasil se refere basicamente ao seu arcabouço jurídico e 
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política nacional de combate à proliferação, mas destacando a importância, também, do 
desarmamento. Esta última atividade, por sua vez, sequer referida pelos EUA nessa fase 
inicial do Relatório. 

Como justificativa ao referido contraste, observamos ao longo do Capítulo 4 que os 
EUA registraram em seu Relatório uma posição pró-ativa aos atentados terroristas de 11 de 
setembro de 2001, natural conseqüência de ter sido o país atingido pelos mesmos. Portanto, 
descrevem uma extensa e diversificada seqüência de medidas e contramedidas visando à 
melhora da sua segurança interna. O Brasil, por sua vez, registra seu apoio a iniciativas 
semelhantes, porém em menor escala, mas cumprindo com os requisitos relativos aos regimes 
de que é Estado-Membro. 

3.1.2 Parágrafo Operativo nº 2 
2. Decide também que todos os Estados, em observância a seus procedimentos nacionais, 
devem adotar e implementar leis apropriadas e efetivas que proíbam qualquer ator não-estatal 
de manufaturar, adquirir, possuir, desenvolver, transportar, transferir ou empregar armas 
nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento, em particular para propósitos 
terroristas, bem como tentativas de se envolver em quaisquer dessas atividades, delas 
participar como cúmplice, apoiá-las ou financiá-las; 

3.1.2.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais 
A questão da existência de instrumentos legais visando a coibir, deter e penalizar 

atividades de proliferação, não especificadamente com o envolvimento de atores não-estatais, 
é um tópico comum aos dois relatórios nacionais. Brasil e Estados Unidos possuem uma série 
de leis e normas que cumprem os requisitos estabelecidos pela Resolução. De comum, 
observamos que suas existências antecedem, em geral, a data de aprovação da UNSCR 1540. 
São, portanto, resultados de iniciativas antigas de cada um dos dois países e, por diversas 
vezes, em atendimento a regimes, tratados e convenções internacionais de que Brasil e EUA 
são Partes. Por esse motivo, observamos em ambos os documentos submetidos ao Comitê 
1540 a menção à CPAQ, CPAB, MTCR e NSG, entre outros.  

O Brasil, nessa fase ainda inicial do seu Relatório Nacional, praticamente resumiu toda 
informação relativa às leis aplicáveis aos seus mecanismos de controle de transferências nas 
diversas áreas (nuclear, química, biológica e missilística), bem como à questão da segurança e 
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licenciamento nuclear e, ainda, ao combate às atividades de lavagem de dinheiro. A questão 
do terrorismo é colocada dentro desse contexto, mas não desprezada, dadas as medidas 
existentes no País desde a década de 80. 

De acordo com o referido documento submetido ao Comitê 1540, o entendimento do 
Brasil quanto à importância do desarmamento como sendo um dos pilares básicos do TNP, o 
mais universal tratado de controle de armas existente até hoje, vem a complementar suas 
atividades de não-proliferação, em mesmo nível de importância relativa. Tal abordagem, no 
entanto, sequer é feita pelos EUA no presente item. Ou seja, observamos nos textos 
apresentados que a posição brasileira é a de estabelecer uma relação mútua e dependente entre 
desarmamento e não-proliferação, enquanto que os EUA priorizam a não-proliferação, pois 
esta opção mantém o seu status quo de potência militar nuclear hegemônica 

No relatório brasileiro é mencionada sua adesão ao Tratado de Não-Proliferação, 
ocorrida somente em 1998, quando o dito instrumento multilateral foi aberto para assinaturas 
30 anos antes238. Analisando brevemente este tópico, em particular, temos que as posições 
sobre a demora na ratificação do TNP divergem, ao fazermos a leitura de alguns dos diversos 
posicionamentos.  

Temos aqueles que conotam o ato como tardio, por falta de visão realista da política 
externa e de defesa do Brasil, principalmente ao comparar a data de ratificação com aquela da 
Argentina, ocorrida em 1995. Temos, por outro lado, o argumento mais difundido pelos 
oposicionistas ao Tratado, os quais fundamentam suas posições com base no caráter 
discriminatório do TNP ao lidar diferentemente com NWS e NNWS, além do fato de que o 
Brasil já era Parte do Tratado de Tlatelolco, do CTBT e, ainda, do mecanismo de verificação 
de salvaguardas da AIEA e ABACC239. Alguns complementam tal argumento, ainda, 
lembrando que dois NWS vieram a ratificar o TNP somente em 1992, como foi o caso de 
China e França240, ou seja, 22 anos após a entrada em vigor do mesmo. Finalmente, temos 
                                                           
238 O TNP foi aberto para assinatura em 1 de julho de 1968, e entrou em vigor em 5 de março de 1970. Nuclear 
Non-Proliferation Treaty [NPT] Chronology – Site da Federation of American Scientists (FAS). Disponível no 
Link: http://www.fas.org/nuke/control/npt/chron.htm 
 
239 Artigo: O TNP - Centro de Estudos Estratégicos - Revista Parcerias Estratégicas – Felicio, José E. M.; Fujita, 
Edmundo S.; Zaluar Neto, Achilles E. Cópia disponível no Link: http://ftp.mct.gov.br 
/CEE/revista/Parcerias1/rev13.htm 
 
240 Nuclear Non-Proliferation Treaty [NPT] Chronology – Site da Federation of American Scientists (FAS). 
Disponível no Link: http://www.fas.org/nuke/control/npt/chron.htm 
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aquele posicionamento que explica que o Brasil ratificou o Tratado sem empregar qualquer 
mecanismo diplomático de troca, na denominada adesão unilateral, tendo como principal 
objetivo tirar o País da lista daqueles que sofriam discriminação, principalmente na área 
nuclear.241 

O assunto é, por natureza, polêmico, como já mencionado anteriormente, o que 
exigiria um fórum mais adequado para debate. Além disso, a Resolução 1540 se aplica a 
examinar a contínua aplicação e evolução das medidas nacionais de combate à proliferação de 
ADM e às atividades que suportam o terrorismo e, por uma questão de ordenamento jurídico 
internacional, não aborda esta questão, respeitando a soberania dos Estados.  

Nesse sentido, a ratificação do TNP em 1998 pode ser considerada uma evolução 
política que, no caso, seguiu-se após recentes iniciativas nacionais relativas à criação da 
ABACC, às salvaguardas nucleares (Acordo Quadripartite), participação no NSG e na 
CTBTO. Essa última, em decorrência da assinatura e ratificação do Tratado (CTBT), que 
ainda não conta com a ratificação de países relevantes ao tema, como China, Índia, Israel, 
Paquistão, Irã, Coréia do Norte e Estados Unidos, o que impede sua entrada em vigor242.  

No entanto, antecipando qualquer crítica de natureza política a este respeito, o 
Governo Brasileiro faz menção ao Tratado de Tlatelolco, aderido pelo Brasil em 1967, e à sua 
Constituição Federal de 1988, procurando não deixar dúvidas de sua política de proibição da 
construção de ADM nucleares ou de qualquer outro tipo, independentemente da ratificação do 
TNP. 

Suas adesões ao MTCR, NSG, CPAQ e CPAB são mencionadas como decorrentes da 
implementação nacional de medidas adequadas de controle de itens relativos a essas quatro 
áreas, ou seja, como resultado positivo do cumprimento de requisitos essenciais para 
aceitação nos referidos regimes. Percebe-se pelo posicionamento brasileiro que, em alguns 
regimes e convenções, não se trata simplesmente de aderir ou ratificar, mas também da 
dificuldade de atendimento das condições de ingresso e de implementação. Diga-se de 
passagem, não é incomum se observar países voluntários à adesão terem suas candidaturas 
vetadas temporariamente pelos motivos já mencionados. 
                                                           
241 Revista Eletrônica Caros Amigos: Entrevista com o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Cópia 
disponível no Link: http://carosamigos.terra.com.br/da_revista/edicoes/ed51/entrevista.asp 
 
242 Portal da CTBTO – Preparatory Commission – Status of Signature and Ratification (em 27/Ago/2008). 
Disponível no Link: http://www.ctbto.org/member-states/status-of-signature-and-ratification/ 
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A questão das medidas nacionais de combate ao terrorismo é um dos pontos mais 
enfatizados pelos EUA ao discorrer sobre o presente parágrafo operativo da Resolução, 
mesmo que de forma superficial, pois se trata de tema que é retomado em outros pontos do 
Relatório Nacional. Fica claro ao leitor que este assunto se constitui na linha norteadora das 
ações estadunidenses relatadas no presente texto. Tal política, no entanto, é totalmente 
compatível com a necessidade de o País se prevenir e responder a um evento concreto e 
devastador, como são as ações terroristas, com base em sua história recente. 

Portanto, ao refletirmos sobre o conteúdo dos dois posicionamentos nacionais 
referentes ao presente item, observamos o seguinte: 

• Em ambos os casos, se trata de um resumo de grande parte das medidas abordadas 
ao longo de ambos os Relatórios Nacionais. 

• A questão dos objetivos de não-proliferação e de desarmamento, previstas no TNP 
são destacadas pelo Brasil e relevadas em segundo plano pelos EUA. 

• Considerando os diversos mecanismos e órgãos existentes nos EUA, de suporte ou 
atuando nas atividades de inteligência e de enforcement contra o terrorismo, esse 
tema se define como norteador do Relatório Nacional dos EUA. No caso brasileiro, 
por outro lado, as medidas previstas na Resolução são abordadas de forma 
balanceada.  

• Fica clara a maior rigidez relativa com que o poder judiciário americano pune os 
crimes envolvendo atividades preconizadas na Resolução. Como medida 
dissuasória, aplica penas de reclusão de médio e longo prazo, chegando à prisão 
perpétua ou, ainda, condena à pena capital. 

• A identificação de transações financeiras ilícitas, o que inclui a lavagem de 
dinheiro, é destacada pelo Brasil e EUA como condição primordial para viabilizar 
um combate eficaz a atividades relacionadas ao terrorismo e proliferação de ADM. 
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3.1.3 Parágrafo Operativo nº 3  

3. Decide também que todos os Estados devem tomar e implementar medidas efetivas para 
estabelecer controles nacionais com vistas a evitar a proliferação de armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento, inclusive pelo estabelecimento de 
controles apropriados sobre materiais correlatos e, para esse fim, devem: 
 
 (a) Desenvolver e manter medidas apropriadas e efetivas para contabilizar e salvaguardar tais 
itens durante a produção, uso, armazenagem ou transporte; 

3.1.3.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais 
Os textos apresentados por Brasil e EUA, com relação ao presente Parágrafo 

Operativo 3(a), tiveram abordagens distintas, mas coerentes com seus respectivos status em 
relação à ADMs,  decorrentes de uma dupla interpretação permitida para o mesmo.  

Como país não produtor de qualquer tipo de ADM, o Brasil se limitou a discorrer 
sobre mecanismos de controle de tecnologias precursoras ou correlatas para a construção de 
tais armas. 

Portanto, o destaque sobre adesão aos regimes de controle de exportação (NSG e 
MTCR) e às convenções relativas à proibição de armas químicas e biológicas, associado ao 
estabelecimento de órgãos governamentais e legislação nacional que espelham os 
compromissos assumidos perante tais mecanismos internacionais, resumem as medidas 
tomadas para evitar a proliferação de ADM no Brasil. 

Contribuindo para a mesma finalidade, foi importante também o destaque dado ao 
estabelecimento da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Material 
Nuclear (ABACC), a aplicação do Sistema Comum de Contabilidade e Controle (SCCC) em 
todas as atividades nucleares no Brasil e na Argentina, e a implementação do Acordo 
Quadripartite entre Brasil, Argentina, ABACC e IAEA. Conseqüentemente, em 1991 o Brasil 
se tornou o primeiro e único país do mundo a submeter uma instalação nuclear militar às 
inspeções de salvaguardas da AIEA e ABACC. Além disso, foi reconhecido oficialmente pela 
AIEA como um país que se comprometeu a não desenvolver armas nucleares, em função da 
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ratificação do Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear243, sendo 
referenciado como um exemplo a ser seguido por outros NNWS. 

No caso da abordagem estadunidense, sua interpretação para o presente item se 
fundamentou no controle de ADM, haja vista sua notável capacitação nessa área e por ser um 
NWS. Portanto, o relatório discorreu sobre uma série de medidas de controle e de segurança 
envolvendo os aspectos de transferências, transporte e, peculiarmente, de pessoal que lida 
com desenvolvimento e fabricação de ADM.  

Tomando essas medidas como referência, é relevante destacar que na lida com bens 
sensíveis das diversas áreas, como ocorre em países da América do Sul como um todo, os 
critérios de segurança e de controle não podem ser muito distintos daqueles empregados pelos 
EUA. Afinal, os bens considerados precursores ou correlatos são objetos de interesse dos 
mesmos grupos de indivíduos que buscam a proliferação de ADM, ou se envolvem com 
atividades relacionadas ao terrorismo. Portanto, com a devida adequação das metodologias e 
critérios adotados, controlar ADM ou controlar seus precursores é uma atividade que requer 
níveis elevados de preparação e de investimento. Adicionalmente, não se pode deixar de notar 
que existe uma relação intrínseca entre bens sensíveis e tecnologias de ponta, o que, 
naturalmente, leva a uma discussão sobre níveis de desenvolvimento, capacitação e controles 
de exportação. 

Como executada pelos Estados Unidos, a questão de controle e avaliação do pessoal 
que tem acesso aos mencionados bens e tecnologias sensíveis já se trata de um passo mais 
delicado e, acima de tudo, complexo. Adicionalmente, avaliar e acompanhar a questão de 
saúde mental e física dos indivíduos pode ser uma atividade menor se comparada com a 
questão do controle da informação sensível assimilada pelo ser humano, referida como 
conhecimento ou tecnologia intangível. Desta forma, controlar a proliferação que envolve 
apenas tal tecnologia normalmente é uma tarefa dificultada pelos atrativos financeiros fáceis 
oferecidos em contrapartida a salários incompatíveis com as tarefas e formação 
profissional/acadêmica do pessoal que tem acesso às referidas informações. Os exemplos 
desse tipo de proliferação são reais e observados ocasionalmente na mídia. Portanto, merece 
adequada e permanente atenção dos governos que muito investem em pesquisas, 
desenvolvimentos tecnológicos e na formação de pessoal, mas subestimam a prática de buscar 
a manutenção de um forte vínculo de fidelidade e de interesse profissional. 
                                                           
243 O qual resultou na criação da ABACC. 
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 (b) Desenvolver e manter medidas de proteção físicas apropriadas e efetivas; 

3.1.3.2 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
No presente item temos em destaque as medidas nacionais referentes à proteção física 

das consideradas tecnologias sensíveis. Novamente, percebemos que os EUA focalizam a 
questão das armas de destruição em massa existentes em seus depósitos estratégicos, 
normalmente referenciadas como que estando em “fila de espera” para serem destruídas. 
Portanto, a preocupação se estende para a questão da segurança da estocagem de tais itens, a 
fim de evitar que os mesmos caiam em mãos de atores não-estatais com intenções terroristas. 

A participação do Exército Americano nas questões relativas ao armazenamento e 
destruição de armas químicas, bem como o envolvimento do Departamento da Defesa e do 
Departamento de Energia, provendo segurança para armas e para tecnologias sensíveis resulta 
de um esquema que tem uma longa tradição de funcionamento nos EUA. 

Os exercícios de simulação buscando aperfeiçoar o preparo do seu pessoal na lida com 
situações reais de falhas ou de tentativas de quebra da segurança refletem a influência das 
Forças Armadas na atual matéria. Não menos importante é a aplicação dos fundamentos da 
denominada Ameaça Básica de Projeto, e do Plano de Segurança e Salvaguardas de Sítios. No 
caso deste último, a sua revisão anual se assemelha aos trabalhos e exercícios realizados no 
Brasil pelo Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), pois ambos têm a 
função de preparar as instalações no enfrentamento de possíveis situações nucleares 
desastrosas. 

As semelhanças também se repetem na questão da proteção física de materiais 
nucleares, pela forma com que são realizadas, respectivamente, pela NRC nos EUA, e pela 
CNEN no Brasil. Observamos, pois, que ambas as instituições atendem aos procedimentos 
recomendados pela AIEA, em conformidade com a Convenção sobre a Proteção Física de 
Materiais Nucleares.  

Relativamente às medidas de proteção física de materiais biológicos, os EUA mantêm 
uma lista recente de agentes selecionados, para os quais são estabelecidas medidas 
complementares de biossegurança e de treinamento de pessoal, entre outros. Trata-se, 
portanto, de procedimento que, além de adequar a segurança interna do País no manuseio dos 
referidos agentes, contribui para a não-proliferação de armas biológicas, fortalecendo a 
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aplicação da Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas, do qual é Parte. Nesse caso, 
mesmo notando-se que não existe recomendação de uso ou qualquer tipo de lista adotada no 
âmbito da referida Convenção.  

O posicionamento colocado pelo Brasil em resposta ao presente item também 
evidencia diversas iniciativas nacionais que atendem de forma bastante abrangente as 
questões relativas à proteção física requeridas aos bens que eventualmente possam contribuir 
para o desenvolvimento de ADM. 

Sua principal agência reguladora dos transportes se coloca de forma bastante atenta às 
questões de movimentação de cargas perigosas. Requisitos esses regularmente 
complementados pelo suporte dado pela Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, e 
pelas polícias militares estaduais, nos demais casos. No que respeita ao transporte marítimo, 
considerando a grande extensão da faixa costeira do Brasil, significativa é a marcante 
participação brasileira junto à Organização Marítima Internacional em debates sobre o 
estabelecimento de normas de segurança, as quais o País tem aplicado de forma exemplar, 
com o apoio do seu Ministério da Defesa. 

O envolvimento das Forças Armadas nas questões de proteção física e controle 
também é evidenciado no caso particular do Exército, o qual possui legislação aplicável aos 
produtos químicos e aqueles relacionados à construção de mísseis, cobrindo, portanto, duas 
áreas fundamentais nas questões de proliferação de ADM. Os trabalhos relativos ao 
licenciamento de transferências de bens dessas duas áreas, eventualmente recebem tratamento 
de controle duplicado, pois podem envolver avaliação primária por parte do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. 

No que tange à área nuclear e, à luz da UNSCR 1540, esse mesmo Ministério possui 
uma atuação bastante abrangente. Partindo dos aspectos iniciais de avaliação e licenciamento 
de instalações que empregam tecnologias nucleares, alcança até o controle de transferências 
de bens sensíveis, a execução de salvaguardas em conjunção com a AIEA e, como já 
discutido previamente, a realização de exercícios em usina nuclear, simulando situações de 
emergências. Nesse último caso, a atuação do MCT é reforçada pelas Forças Armadas e por 
diversos outros órgãos estaduais e federais. Complementarmente, o País tem uma marcante 
participação nas questões relativas à Convenção sobre Segurança Nuclear da AIEA e na 
implementação de medidas de proteção física de materiais e instalações nucleares, conforme 
estabelecido por normas internacionais daquela Agência. 
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Quanto às questões relativas à Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas, 
além dos controles de transferências respaldados na observância de listas nacionais de bens 
sensíveis dessa área, pelo MCT244, o Governo Brasileiro também dedica especial atenção à 
questão da diversidade biológica existente no seu extenso território. Portanto, além de 
legislação pertinente a este tema o relatório destacou os trabalhos realizados pela Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança, que possui caráter consultivo e deliberativo no que diz 
respeito aos organismos geneticamente modificados. 

Abreviando a presente discussão, tanto o Brasil como os Estados Unidos têm 
desenvolvido e aplicado diversas medidas eficazes no que se refere à proteção física de bens 
aplicáveis às quatro áreas sujeitas à proliferação de ADM, ou seja, nuclear, química, biológica 
e missilística. 

As questões particulares das listas de controle de tais itens, por sua vez, serão 
abordadas em outro item do Relatório, cabendo, por hora, apenas menção às suas existências 
em ambos os Países. Guardadas as devidas proporções, uma vez que os EUA centralizaram a 
discussão em proteção física de armas de destruição em massa, o que não foi o caso do Brasil,  
trata-se, no caso brasileiro, de um conjunto de soluções existentes que atendem aos propósitos 
do presente item da Resolução 1540. 
 (c) Desenvolver e manter controles de fronteiras e esforços de aplicação da lei apropriados e 
efetivos para detectar, dissuadir, evitar e combater, inclusive por meio de cooperação 
internacional quando necessário, o tráfico ilícito e a negociação de tais itens, em 
conformidade com suas autoridades legais e legislações nacionais, e consistente com a lei 
internacional; 

3.1.3.3 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
A conclusão inicial diante da comparação entre os posicionamentos apresentados pelo 

Brasil e EUA é de que a abordagem estadunidense foi bem mais ampla, fornecendo diversos 
detalhes sobre seus sistemas relacionados ao controle de fronteiras e, principalmente, ao 
suporte financeiro requerido para atividades de proliferação e terrorismo.  
                                                           
244 Por meio da Resolução MCT № 10, de 13 de março de 2008, a Comissão Interministerial de Bens Sensíveis 
(CIBES) aprovou a atualização da Lista de Bens Relacionados à Área Biológica e Serviços Diretamente 
Vinculados. No entanto, a publicação da referida lista pode ser considerada, ainda,  meramente ilustrativa, uma 
vez que não estabelece procedimentos a serem obedecidos no caso de exportações relacionadas com os agentes 
biológicos contidos na mesma. Resolução e Lista anexa disponíveis no link: 
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0025/25050.pdf 
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Naturalmente, tal resultado é um reflexo do momento que tem vivido os EUA diante 
das ameaças de ataques terroristas e, é claro, do evento de 11 de setembro de 2001. Portanto, a 
comparação com o relatório do Brasil ou com qualquer outro país em desenvolvimento, 
apresentaria aproximada desproporção em volume de medidas, as quais servem, por outro 
lado, como referência para o caso de interesse no desenvolvimento de sistemas nacionais 
semelhantes. 

Como discutido anteriormente, no caso particular do Relatório dos EUA os controles 
de fronteiras se encontram centralizados pelo Departamento de Segurança Interna, por meio 
de duas agências, ou seja, a de Controle de Imigração e Alfândega e a de Proteção de 
Alfândegas e Fronteiras. 

Quando o controle de fronteira envolve a via marítima, entra em cena a Guarda 
Costeira Americana, órgão peculiar que tem, inclusive, o poder de realizar atividades 
alfandegárias, em sintonia e coordenação com as duas agências previamente mencionadas. 

Ainda em relação ao controle de fronteiras, a Lei do Bioterrorismo é mencionada 
como mecanismo legal de respaldo ao processo de avaliação de passageiros que adentram os 
EUA, quando portadores de doenças. A mesma Lei provê, ainda, a negação ao acesso a certos 
agentes ou toxinas aos indivíduos que ofereçam risco ao País por terem sido incluídos na 
denominada Lista de Pessoas com Acesso Restringido, documento de autoria da Procuradoria 
Geral.  

A cooperação internacional, por intermédio da troca de informações entre agentes de 
enforcement dos EUA com a Polícia Criminal Internacional (Interpol) viabiliza a 
sistematização de trocas de informações e de inteligência tão necessária nas atividades de 
combate ao crime organizado e terrorismo. 

Dois outros temas são apresentados no referido Relatório Nacional, de forma truncada, 
mas que, após juntadas as partes, provêm dados de medidas que contribuem para o combate 
ao tráfico de moedas e de lavagem de dinheiro, e ao tráfico de ADM pelo emprego dos mares, 
ou quaisquer outros meios de transporte. Tratam-se, portanto, de temas sobre os quais  uma 
boa parte do texto é dedicada. 

A Iniciativa de Segurança de Container (CSI) é um ponto destacado no presente item 
do Relatório, enfatizada como uma das metas do Governo Bush. A participação de mais de 
vinte países em apoio a tal iniciativa, incluindo o Brasil, acena para o sucesso de sua 
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implementação, que visa evitar que o transporte não autorizado de ADM ou tráfico ilícito com 
destino aos EUA seja detectado ainda nos portos de origem dos navios.  Em complemento a 
essa linha de ação se encontra a instalação de equipamentos americanos de grande porte (ex.: 
portais) empregáveis na detecção de materiais e cargas radioativas. 

A identificação das transações financeiras ilícitas, crimes que envolvem diversos 
mecanismos distintos, incluindo a lavagem de dinheiro, é detalhada como o segundo tópico 
relevante desse item no Relatório. Portanto, são providas informações detalhadas sobre 
atividades realizadas pelo Governo americano visando contrapor a proliferação e o terrorismo 
pelo corte de sua fonte de suporte financeiro. Isto inclui, naturalmente, a participação do 
Departamento do Tesouro Americano nas discussões internacionais junto à Força-Tarefa de 
Ação Financeira (FATF) e do Grupo Egmont, bem como a instituição da Unidade de 
Inteligência Financeira nos EUA. 

As medidas nacionais do Brasil relativas ao controle de fronteira, ao tráfico ilícito e ao 
comércio ou negociações que possam ter como finalidades ilegais aquelas previstas na 
Resolução 1540, por sua vez, são extremamente resumidas no posicionamento nacional.  

Como já abordado na análise do Relatório Nacional no Capítulo 3, trata-se de perda de 
oportunidade de realmente enunciar as diversas medidas que o País desenvolve para combater 
tais crimes. Guardadas as devidas proporções, o Brasil também executa inúmeras atividades 
de controle de fronteiras, tarefa difícil e de extrema relevância, em se tratando de um território 
que faz fronteiras com dez países na América do Sul245. Portanto, tal controle requer o 
trabalho conjunto das suas Forças Armadas com o Departamento de Polícia Federal (DPF), 
Secretaria da Receita Federal (SRF) e Ministério da Saúde. 

 O controle do comércio por via marítima, da mesma forma, emprega o referido 
trabalho conjunto, destacando-se que a fiscalização da costa é feita pela Força Aérea 
Brasileira, conjuntamente com a Marinha do Brasil, e não por uma Guarda Costeira, como nos 
EUA. Neste caso, em portos brasileiros considerados pontos de entrada e saída de 
mercadorias internacionais, é intenso o trabalho da SRF, dado o enorme volume de 
movimento de cargas. Como já mencionado, temos também participação na CSI, visando 
                                                           
245 “O Brasil possui 23.086 km de fronteiras, sendo 7.367 km marítimas e 15.719 km terrestres. Com exceção do 
Chile e do Equador, todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Ao norte estão Guiana 
Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela; a noroeste, Colômbia; a oeste, Peru e Bolívia; a sudoeste, Paraguai e 
Argentina; e ao sul, o Uruguai”; Revista eletrônica Algo sobre Vestibular; 2007. Link: 
http://www.algosobre.com.br/geografia/fronteiras-do-brasil.html 
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intensificar o controle de comércio de cargas com destino aos EUA, ao mesmo tempo em que, 
como contrapartida, inspetores brasileiros eventualmente avaliam cargas saindo dos EUA com 
destino ao Brasil. 

De grande relevância, e não menos importante, é a questão do controle do tráfego 
aéreo, ainda mais se considerarmos a possibilidade de ocorrência de tráfico ilícito de bens 
sensíveis, tráfico de drogas ou de armas por rotas sobre a extensa área de Floresta Amazônica. 
Portanto, trata-se de mais uma atividade relevante para a Resolução 1540, e que se apóia no 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SCEAB), de responsabilidade do Comando 
da Força Aérea, e no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), órgão vinculado à Casa 
Civil da Presidência da República.  

De forma semelhante à prática observada nos EUA, as atividades de enforcement 
visando combater o terrorismo, também são realizadas no País com o apoio da Interpol. 
Vejamos, por exemplo, a atuação preventiva do DPF que, contando com as informações de 
inteligência recebidas da Abin, Interpol e de outras órgãos nacionais e estrangeiros, viabiliza 
um trabalho conjunto mais efetivo de outras instituições ligadas à Polícia Federal, tais como a 
Diretoria de Polícia Judiciária, a Coordenação-Geral de Polícia Marítima, Aeroportuária e de 
Fronteiras, a Coordenação-Geral de Ordem Política e Social, a Coordenação-Geral de 
Combate ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais e a Coordenação-Geral do Comando de 
Operações Táticas246. 

As responsabilidades do Ministério da Fazenda (MF), por sua vez, não se limitam 
somente às atividades relativas à aduana e ao comércio exterior, para o qual dispõe de um 
arcabouço legal extenso, contendo leis, medidas provisórias, instruções normativas, atos 
declaratórios, decretos, portarias e leis, os quais garantem uma cobertura bastante eficaz das 
atividades de transferências ao longo das fronteiras do território nacional. Necessário se faz 
relembrar sua atuação na questão do crime financeiro de lavagem de dinheiro.  

Como extensamente discutido na análise do Relatório do Brasil, se encontram em 
pleno funcionamento os trabalhos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, 
identificado como sendo a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Suas atividades são 

                                                           
246 Terrorismo: Atuação da Polícia Federal; Wantuir Francisco Brasil Jacini; Superintendente Regional do DPF 
no Mato Grosso do Sul; Revista CEJ; Brasília; nº 18, artigo 15, p. 74-82, Jul./set. 2002. Informações disponíveis 
no Link: http://www.cjf.jus.br/revista/numero18/artigo15.pdf 
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coordenadas com aquelas executadas pelo Banco Central do Brasil, por meio do 
Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros (Decif).  

Nesse trabalho conjunto, busca-se combater os crimes de lavagem de dinheiro, entre 
outros, que serve para o financiamento de crimes como o tráfico de drogas e de pessoas ou, 
ainda, para apoiar atividades relacionadas ao terrorismo. Adicionalmente, cabe lembrar o 
emprego do SISCOMEX em suporte às atividades do BACEN na monitoração de transações 
das instituições financeiras autorizadas a operar com câmbio. Portanto, comprovadamente um 
sistema útil no combate a transações financeiras ilícitas. 

O trabalho dessas instituições nacionais, da mesma forma que nos EUA, também são 
realizados em parceria com outros órgãos internacionais, como o Grupo Egmont e o Grupo de 
Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 
(FATF/GAFI), dos quais o Brasil também é membro. 

Finalmente, apesar de bastante sintetizado, o Relatório Nacional brasileiro não deixou 
de mencionar o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, que dispõe sobre os crimes hediondos, 
definindo penalizações para atividades como o terrorismo e o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, bem como a Lei nº 9.112, de 1995, que trata especificamente sobre a questão das 
exportações de bens sensíveis, se constituindo esta última no documento legal norteador dos 
trabalhos do MCT/CGBE visando os processos de autorização e controle das referidas 
transferências. 

Concluindo a presente análise, é relevante destacar o fato de que o Brasil possui uma 
boa fundamentação para apresentar um posicionamento nacional ao Comitê 1540 mais 
detalhado e completo, a exemplo do que se observou no caso estadunidense. Como 
percebemos, o País possui, basicamente, mecanismos equivalentes aqueles descritos pelo 
Relatório dos EUA, respeitando-se as devidas particularidades de cada País. Seria 
recomendável, portanto, uma revisão do texto apresentado para o presente item quando, pelo 
menos, seriam inseridos os pontos referentes aos comentários realizados no Capítulo 3. 
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 (d) Estabelecer, desenvolver, revisar e manter controles nacionais apropriados e efetivos de 
exportação e transbordo de tais itens, incluindo leis e regulamentos apropriados para controlar 
exportação, trânsito, transbordo e re-exportação, e controles na provisão de fundos e serviços 
relacionados a essas operações de exportação e transbordo, tais como financiamento e 
transporte, que possam contribuir para a proliferação, bem como estabelecendo controles de 
usuários finais; e estabelecendo e aplicando penalidades criminais ou civis apropriadas sobre 
violações de tais leis e regulamentos de controle de exportação; 

3.1.3.4 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
A questão referente à implementação de medidas de controle nacionais com o objetivo 

de evitar a proliferação de armas de destruição em massa, consolidadas pela aplicação de 
legislação específica e de procedimentos de controle, foi extensivamente detalhada no 
Relatório dos EUA. Tal postura contribuiu para o grande volume final de informações contido 
no mesmo, diferenciando-o de outros relatórios, inclusive do Brasil. Por outro lado, percebe-
se novamente uma timidez brasileira em discorrer com mais ênfase sobre os trabalhos, 
legislação e iniciativas que possui no tocante às atividades de combate à referida proliferação. 

O que se confirma, portanto, é que houve uma constante preocupação estadunidense 
em registrar junto ao CSNU os mecanismos que dispõem atualmente como ferramentas para 
atender a UNSCR 1540. Temos, como exemplo, o fato de os EUA mencionarem as 
penalizações civis e criminais247 para transferências não licenciadas de artigos empregados na 
área militar, bem como bens ou serviços relacionados às armas nucleares, químicas ou 
biológicas. Outras medidas informadas se referem à implementação de mecanismos nacionais 
que atendem o que pactuam os Países–Membros de regime da área nuclear (NSG) e 
convenção da área química (CPAQ). Assim sendo, de forma semelhante ao que se observa no 
Brasil, uma vez que os regimes e as regras seguidas são similares. 

No entanto, observamos uma maior distribuição de responsabilidades nos EUA para o 
caso dos bens sensíveis de usos direto ou duplo. No caso particular da área nuclear, adota 
procedimento definido pelo Departamento de Comércio e de outras autoridades 

                                                           
247 A aplicação da Lei de Controle de Exportação de Armas (AECA) prevê reclusões de até 10 anos para atos 
considerados ilícitos. 
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governamentais de controle de bens de emprego duplo, como é o caso da Comissão 
Regulatória Nuclear (NRC).  

Brasil e Estados Unidos procuraram prover o Comitê 1540 com informações sobre 
como operam seus órgãos federais responsáveis por realizar o controle de transferências de 
bens sensíveis. De forma semelhante, em ambos os casos são requeridas participações de 
algumas instituições adicionais quando o mecanismo de licenciamento requer, por exemplo, 
avaliações complementares por outros órgãos com capacitação técnica e devido mandato 
legal.   

Adicionalmente, a menção sobre o cumprimento de medidas estabelecidas pela CPAQ, 
destacando os controles de transferências de produtos químicos e outras atividades de controle 
e verificação nas indústrias que empregam ou produzem produtos químicos controlados é 
feita explicitamente pelos EUA. O Brasil, apesar de seguir o mesmo modelo, por meio da 
ação da CGBE e pelo Comando do Exército, não menciona este fato. 

No que se refere às punições aplicadas aos crimes relacionados às exportações regidas 
pela Lei 9.112, além da perda do item, eventual perda do direito de exportar, cassação do 
direito de atuar no comércio exterior, cabe, ainda, a possível reclusão da pessoa física por 
períodos que variam de um a quatro anos. Por outro lado, se compararmos com o caso dos 
EUA, que partem da punição mínima de 10 e no máximo 20 anos de reclusão, sem mencionar 
a questão das multas que são aplicadas de forma cumulativa, observamos que, baseado apenas 
na lei de controle de exportações, o país pode obter bons resultados dissuasórios contra a 
prática dos crimes em pauta. Ou seja, em caso de uma revisão da Lei 9.112, há que se avaliar 
a necessidade ou não de sua alteração, tornando a mesma menos branda para com o 
contraventor. Entendemos, no entanto, que a aplicação de uma lei  em si se trata de um 
processo mais complexo como aqui se apresenta, uma vez que ela é complementada por 
outros instrumentos legais disponíveis no arcabouço jurídico do País. Portanto, a referida 
avaliação também não é um processo rápido ou corriqueiro.  

Outra medida não observada na avaliação brasileira a fim de conceder licenças de 
exportação ou importação na área de bens sensíveis, se refere à consulta sobre os antecedentes 
do interessado na transferência. Nos EUA, indivíduos ou empresas que foram identificados 
como participantes em processos de transferências ilegais de itens relacionados à ADM são 
inseridos em uma lista especial. Portanto, os componentes da mesma são proibidos de realizar 
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quaisquer atividades de pesquisa de mercado e licitação ou aquisição nos EUA, bem como 
importar bens do país envolvido na atividade mencionada.  

Podemos deduzir que a disponibilização de uma lista equivalente para os órgãos que 
participam do processo de avaliação de pedidos de transferência no Brasil, contendo os 
referidos dados de indivíduos ou empresas,  certamente fortaleceria os trabalhos de triagem, 
possibilitando o impedimento de transações com fins que ferem os preceitos da Resolução 
1540 e, portanto, resguardando o nome do País.  

Outro ponto interessante observado no Relatório dos EUA se refere à punição aplicada 
a crimes envolvendo falsa declaração provida pelas empresas/indivíduos aos órgãos 
licenciadores, com o intuito de facilitar ou viabilizar alguma transação comercial, seja ela 
ilícita ou não. Temos nessa prática, como já discutido, um verdadeiro desafio às autoridades 
responsáveis pelas avaliações, pois a detecção desses tipos de crimes decorre da aplicação de 
diversas práticas, como consultas técnicas a históricos comerciais e de informações de 
inteligência. Portanto, dada tal complexidade de solução, é fundamental que severos 
mecanismos legais existam e sejam aplicados nos casos que envolvam transferências de 
tecnologias sensíveis, burlando as regras estabelecidas em regimes internacionais pactuados. 

Apesar desse tema não constar do texto brasileiro referente ao presente item, não 
significa a ausência de mecanismos nacionais, mas sim a necessidade, talvez, de uma maior 
abrangência em nosso Relatório. Poderíamos ir um pouco além, destacando que nossa 
legislação é suficientemente eficaz contra tal crime. Ou seja, para punirmos casos como 
aqueles aqui mencionados, é possível classificá-los na tipificação penal conhecida como 
falsidade ideológica, crime previsto no Artigo 299 do nosso Código Penal248, combinando a 
mesma com o Decreto nº 4.543/2002, que trata, por exemplo, das atividades aduaneiras e 
comércio exterior249. O primeiro instrumento legal atribui multas e penas de reclusão, 
enquanto a questão da tributação seria penalizada pelo segundo. 
                                                           
248 Código Penal - CP - DL-002.848-1940; Parte Especial; Título X; Dos Crimes Contra a Fé Pública; Capítulo 
III; Da Falsidade Documental 
“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.” 
 
249 Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002.  “Regulamenta a Administração das Atividades Aduaneiras, e 
a Fiscalização, o Controle e a Tributação das Operações de Comércio Exterior; Capítulo II - Do Perdimento de 
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Por outro lado, uma aplicação dessa combinação, mas para os casos específicos de 
transferências dos denominados bens sensíveis, já se encontra especificamente identificada na 
Lei 9.112/95, que trata dessas transferências. Portanto, simplificando os processos de 
aplicação de penas, pelo seu não cumprimento, porém sem descartar o emprego dos demais 
instrumentos legais mencionados. 

O tema seguinte, brevemente discutido na Resolução 1540 no relatório dos EUA, se 
refere à questão das transações financeiras ilícitas, como a lavagem de dinheiro,  em suporte à 
proliferação e ao terrorismo. Portanto, um tópico já abordado em item específico, dada sua 
relevância na consecução das referidas atividades criminosas. 

Apesar de este assunto fazer parte também do texto do presente item da Resolução 
1540, o Brasil simplesmente não mencionou nada sobre o ele, mesmo possuindo todo um 
programa estabelecido de combate à lavagem de dinheiro, sob a responsabilidade do COAF, 
órgão do Ministério da Fazenda. 

Seria, portanto, desnecessário discutir esse assunto sob o presente item, mas apenas 
mencionar que ambos os países têm participação nos mesmos organismos internacionais 
relacionados ao tema, como já abordado nos Capítulos III e IV desta tese. 

É relevante, ainda, destacar a iniciativa de se tornar mais usual e rotineira a iteração do 
COAF/MF com a CGBE com o objetivo de identificar eventuais transferências que 
empreguem recursos financeiros ilícitos ou vinculados à lavagem de dinheiro. Nesse sentido, 
estes dois órgãos poderiam tirar um maior proveito de suas capacitações individuais, caso 
sejam combinadas adequadamente. 

Com relação à questão das transferências de bens sensíveis, a abordagem dos EUA foi 
dividida em quatro tópicos: 

i. Recursos Processuais Dedicados à Área de Controle de Exportações 
ii. Controle de Exportações e Importações de Materiais Nucleares e Equipamentos 

pela NRC 
iii. Controle de Exportação de Tecnologias Nucleares e Outras Transferências 
iv. Os Controles de Itens de Duplo Emprego pelo Departamento do Comércio 

                                                                                                                                                                                     
Mercadorias; Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem 
dano ao Erário: VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário 
ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;” 
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Com relação ao primeiro, podemos destacar a relação entre o Departamento de Justiça 
(DOJ) com os Departamentos do Comércio e de Segurança Interna. O DOJ mantém um 
programa de treinamento de promotores federais e investigadores onde procura transmitir sua 
experiência com processos criminais envolvendo particularmente exportações. Seria 
equivalente a aplicar tal procedimento no Brasil, criando esta prática entre o nosso Ministério 
da Justiça e os Departamentos da Polícia Federal (envolvendo a Receita Federal) e o 
Ministério da Indústria e Comércio. Os casos seriam inicialmente identificados pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia ou pelo Comando do Exército, uma vez que ambos atuam 
no licenciamento de transferências dos bens em pauta. Portanto, a adoção desse procedimento 
não parece ser inviável e poderá agregar qualificação aos operadores deste sistema no 
Brasil250. 

No segundo tópico, como previamente discutido no Capítulo IV, temos uma clara 
equivalência de procedimentos adotados pela Comissão Regulatória Nuclear (NRC) e pela 
nossa CGBE/MCT. O que se percebe, no entanto, é que a NRC também abrange atividades 
realizadas no Brasil pela CNEN. Ou seja, de uma forma um pouco diferenciada temos a 
consecução dos mesmos objetivos concernentes aos controles de transferências de materiais 
nucleares, equipamentos e instalações em atendimento aos requisitos internacionais definidos 
pelo Grupo de Supridores Nucleares e, é claro, pela AIEA.  

Quanto ao terceiro tópico, ao procurar explicar a atuação do seu Departamento de 
Energia (DOE), o texto dos EUA confunde o leitor, pois dá a entender que deve existir uma 
diferenciação entre “Controle de Exportações e Importações de Materiais Nucleares e 
Equipamentos” e “Controle de Exportação de Tecnologias Nucleares e Outras 
Transferências”. Na verdade, a única diferença real é o fato de um tratar também da 
importação, já que em ambos os casos temos a componente exportação e a atuação da NRC 
no processo de anuência. Ademais, a palavra tecnologia, sob o ponto de vista técnico, pode 
abranger qualquer bem, seja material, informação, equipamento ou serviços. 

Aparte dessa observação, novamente temos mecanismos semelhantes em ambos os 
países. O DOE com sua responsabilidade de órgão autorizador de engajamentos em atividades 
na área nuclear, como feito pela CNEN no Brasil. Analogamente, o envolvimento de órgãos 
de outros departamentos (da Defesa, do Comércio, de Estado e Comissão Regulatória 
Nacional) em assessoria ao deferimento de anuências de exportação pelo DOE, também é um 
                                                           
250 Não foi identificada a existência atual dessa prática no Brasil. 
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procedimento adotado no Brasil, quando a CNEN, a Abin, o MRE ou qualquer outro órgão 
especializado é consultado pela CGBE/MCT para proceder a alguma avaliação adicional de 
forma a subsidiar o processo decisório na elaboração da anuência.  

A este procedimento se soma a solicitação de declaração de uso ou usuário final ao 
exportador/importador interessado, o que, quando for documento emitido no exterior, deve ser 
corroborado pela respectiva área diplomática relativa ao comércio exterior do item. Portanto, 
da mesma forma que os EUA, o Brasil já possui implementado todo um sistema legal e um 
conjunto de procedimentos de controle de transferências, atendendo, como já mencionado, o 
que foi pactuado junto aos regimes internacionais de que é Parte. 

A diferença observada para o presente item se refere à questão da política de cautela 
estabelecida pelo DOE quanto à contratação de estrangeiros nos EUA para trabalharem em 
instituições da área nuclear. Considerando os eventos historicamente registrados naquele país, 
o que envolveu questões relativas à espionagem industrial, é perfeitamente compreensível a 
adoção dessa política. Por outro lado, se o Brasil possui procedimento semelhante251, uma vez 
que também desenvolve tecnologias nucleares com características sensíveis, talvez valesse à 
pena registrar isto no seu Relatório Nacional como mais uma medida adicional de não-
proliferação nuclear. Se não possui, o exemplo estadunidense não pode ser ignorado. 

Finalmente, no quarto tópico os EUA detalham como operam no País os controles de 
transferências de bens de uso duplo. Nesse sentido, o Departamento do Comércio (DOC) 
possui atuação fundamental nos processos, seja pela elaboração da Lista de Controle 
Comercial (CCL), ou pela avaliação dos processos de transferências dos referidos bens. 
Destaca-se que tais bens são aplicáveis nas quatro áreas (nuclear, química, biológica e 
missilística). Portanto, trata-se de atividade desenvolvida no Brasil também pela CGBE/MCT, 
observando-se as mesmas práticas, uma vez que os regimes internacionais de referência são, 
na sua maioria, os mesmos. A diferença, nesse caso, fica por conta da existência de um 
mecanismo de enforcement no DOC que, em conjunto com o Departamento de Segurança 
Interna, dá aos seus agentes o poder de realizar investigações, cumprir mandados de prisão e 
apreender os bens, objetos do crime nas transferências. O Brasil, por sua vez, emprega o apoio 
conjunto da Abin e do Departamento da Polícia Federal para realizar essas mesmas 
atividades. 

                                                           
251 Informação não confirmada. 
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Concluída a comparação dos quatro tópicos, temos alguns pontos adicionais para 
discussão, ou seja, aplicação da Cláusula de Catch-all, as restrições de exportações aplicadas 
a uso ou usuários específicos, bem como o processo contínuo de revisão das listas de controle 
do DOC, referente aos bens de uso duplo. 

 A CGBE/MCT também adota procedimentos semelhantes aos EUA na avaliação de 
transferências sujeitas à Cláusula de Catch-all, uma vez que esta atividade está inerentemente 
inserida nas atuais políticas de controle de exportações dos regimes internacionais que tratam 
do assunto, e dos quais o Brasil é Parte. Os usuários finais, bem como os usos finais 
declarados, são usados como base para a avaliação de cada processo. Ou seja, como não se 
tratam de itens especificamente definidos em qualquer lista de controle, o critério de seleção 
que rege a ação do órgão anuente da transferência para alguma eventual investigação e 
detalhamento adicional é a aplicação, origem e destino informado pelo responsável pela 
solicitação da anuência. Nesse sentido, trata-se de critério subjetivo e que se pauta na 
perspicácia do operador do sistema. No entanto, é assim mesmo que funciona em todos os 
países que adotam a referida cláusula. 

 No que se refere à restrição de exportações para usuários específicos, o Brasil cumpre 
o que é estabelecido em regimes internacionais. Por exemplo, como membro do NSG se 
mantém informado sobre quais são as empresas/indivíduos que tiveram seus processos de 
pedidos de anuência indeferidos, por motivos internos do país emissor da informação. Com 
base nesse dado, a Autoridade Nacional no assunto decide se autoriza ou não algum pedido de 
anuência das mesmas empresas/indivíduos. Isto é, trata-se de um mecanismo que avalia as 
razões das denegações, antes de deferir ou indeferir uma outra transferência análoga, 
envolvendo os mesmos atores. 

O País, no entanto, não adota a prática de criar a denominada “Lista Negra” de países 
com os quais não deve efetuar transferências, a exemplo dos EUA, por não ser esta uma 
política do nosso Governo. 

Finalmente, temos a questão da atualização das listas, o que será discutido novamente 
em outro item da Resolução 1540. Trata-se de procedimento requerido na mesma e que, até 
mesmo porque as tecnologias, materiais e equipamentos evoluem com o passar dos anos, se 
faz totalmente necessária. Adicionalmente, é relevante ressaltar que, mesmo que não haja 
evolução tecnológica nos itens, existe a evolução no seu emprego, em diversão à sua 
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aplicação original. Como exemplo, temos a questão do uso de materiais e fontes radioativas 
para construção de “bombas sujas”. 

Portanto, mesmo que Brasil e Estados Unidos adotem o procedimento de atualizar 
periodicamente suas listas nacionais de controle, refletindo decisões pactuadas nos regimes 
internacionais que são Partes (o que já ocorre regularmente), é preciso estar atento ao aspecto 
da mencionada diversão, e fazer um melhor uso da cláusula de Catch-all, que não se atém a 
nenhuma atualização aprovada consensualmente por diversos países. Este, por sua vez, 
normalmente é um processo lento, típico em revisões dos anexos de regimes internacionais.  

Para complicar mais ainda a agilidade na atualização das listas, a implementação de 
novas versões, no caso brasileiro, não é simples. Depende, ainda, de consenso prévio dos 
membros do Mercosul, uma vez que a lista tem aplicação comercial e pode afetar interesses 
de países que sequer são membros dos mesmos regimes. Por exemplo, temos que apenas 
Brasil e Argentina são Países-Membros do NSG na América do Sul. Concluindo, para 
comprovar a dificuldade de realizar atualização das listas, basta notar que, no caso da área 
nuclear e missilística, as que se encontram inseridas no banco de dados do SISCOMEX datam 
de 1995, antes de o País se tornar Membro do NSG e do MTCR. Ou seja, as revisões das duas 
listas, ocorridas em anos subseqüentes (como discutido no Capítulo III), são empregadas 
normalmente nos trabalhos de anuência, mas não estão com seus itens codificados 
individualmente com NCMs252, o que facilitaria a análise com o emprego do referido sistema 
informatizado, tornando o processo mais efetivo e eficiente253. 

3.1.4 Parágrafo Operativo nº 6 

6. Reconhece a utilidade, na implementação desta resolução, das efetivas listas de controle 
nacionais, e convoca todos os Estados-Membros, quando necessário, a buscar, na primeira 
oportunidade, o desenvolvimento de tais listas; 

3.1.4.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
Como já havíamos comentado na análise do Parágrafo Operativo № 3, tanto Brasil 

como Estados Unidos dedicam uma parcela de seus esforços de trabalhos no combate à 
                                                           
252 NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul. 
 
253 Conforme dados disponíveis em Julho/2008. 
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proliferação focalizados na emissão de listas nacionais de controle de itens que, pelas suas 
possíveis aplicações, são passíveis de uso por terroristas ou para a construção de ADM. 

De comum, ambos se pautam nas decisões e listas estabelecidas consensualmente em 
regimes internacionais. As pequenas diferenças de participação observadas por Brasil e EUA 
nos referidos regimes não chega a afetar de forma significante os procedimentos adotados 
pelas autoridades brasileiras. Diga-se de passagem, as listas de controle do Comitê Zangger 
são atualizadas concomitantemente com as do NSG, conforme política atual daquele regime. 

Numa outra iniciativa, os EUA adotam a prática de divulgar publicamente a 
denominada Lista de Entidades254, além de estabelecer regras específicas de licenciamento 
para empresas/indivíduos constantes daquela lista. O Brasil não publica informações com este 
teor, o que, obviamente, não impede a criação e manutenção de um banco de dados próprio. 
Por outro lado, como o documento estadunidense pode ser consultado por outros países, não 
há restrição formal que impeça que autoridades brasileiras responsáveis por anuências 
mantenham uma cópia atualizada da referida lista para servir de subsídio à avaliação de 
exportações, até mesmo porque ela pode conter nomes de empresas/indivíduos brasileiros, ou 
sediados no Brasil.  

A questão dos controles de exportações aplicados pelos EUA, no que se refere à Lista 
de Controle de Munições (USML), encontra no Brasil total similaridade de procedimento 
aplicado pelo nosso Ministério da Defesa, em particular, pelo Comando do Exército255. 
Portanto, não será motivo de maior detalhamento na presente discussão. 

No que se refere ao controle de bens da área biológica, observamos novamente uma 
grande paridade de procedimentos nos dois países. Enquanto nos EUA é identificada a 
existência da Lista de Agentes Selecionados da Área Biológica, o Brasil apresenta duas 
soluções claras, conforme seu texto no Relatório Nacional. 

A primeira é o emprego de lista específica de controle de importação de organismos 
para controle biológico e de solo e outros fins científicos, necessários à pesquisa agropecuária. 
                                                           
254 Lista de usuários finais estrangeiros envolvidos em atividades de proliferação. 
 
255 Conforme informado no Relatório Nacional do Brasil: “A versão atual da lista de bens sensíveis controlados 
foi estabelecida pela Portaria Interministerial nº 631 MCT/MD, de novembro de 2001. Esta Portaria atualiza a 
Lista de Bens Sensíveis e a Lista de Material Convencional para uso Militar sujeita a Política Nacional de 
Exportação de Materiais para Uso Militar (PNEMEN), de acordo com as competências dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia e do Ministério da Defesa, por meio de revisão de itens contidos nos anexos das referidas 
Listas.” 
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Esta tarefa fica sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA)256. 

A segunda solução é a concretização da atividade outorgada a um grupo de trabalho da 
área biológica, conforme anunciado pelo Brasil em 2004. Ou seja, em março de 2007, foi 
aprovada uma resolução publicando a “Lista de Bens Relacionados à Área Biológica e 
Serviços Diretamente Vinculados”257. Portanto, a CGBE/MCT passou a dispor de mais um 
ferramental concreto e atualizado para respaldar seus trabalhos de anuências na área 
biológica. Dessa forma, portanto, fortalecendo as medidas nacionais de não-proliferação em 
atendimento à Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas. 

No que se refere à questão da Lei do Bioterrorismo, que impõe severas regras aos 
países participantes da OMC e que possuem canal comercial com os EUA, o Brasil tem 
procurado se adaptar aos requisitos estabelecidos pela mesma, o que envolve o cadastramento 
naquele País de todas as pessoas envolvidas nas transferências ou posses dos itens da área 
biológica. No entanto, a Lei 9.112/95 ainda é sua referência maior no controle de 
transferência de bens sensíveis da área biológica, e que também estabelece regras e medidas 
de administrativas legais contra atividades ilícitas. 

 O Brasil também tem a política de cadastrar pessoas e empresas que lidam com os 
referidos itens. No entanto, o enfoque principal é o de controle administrativo, técnico e 
comercial, e não somente de antecipação de ameaças de bioterrorismo. Tal procedimento, 
conseqüentemente, auxilia na execução de possíveis medidas de reação, pois exige aspectos 
organizacionais fundamentais por parte das instituições envolvidas, como o MAPA e o 
Ministério da Saúde (MS). Como exemplo de medidas, temos o Plano de Contingência do MS 
referente à manutenção de estoque significativo de vacinas contra varíola, aplicáveis como 
resposta à ameaça terrorista, conforme decidido em 2002, à luz dos ataques ocorridos ao 
World Trade Center nos EUA258. 
                                                           
256 MAPA - Instrução Normativa nº 1, de 15 de dezembro de 1998 – Aprova as Normas para Importação de 
Material destinado à Pesquisa Científica. Cópia disponível no link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-
consulta/consultarLegislacao.do 
 
257Lista de Bens Relacionados à Área Biológica e Serviços Diretamente Vinculados – Anexo à Resolução Cibes 
nº 8/2007 – Publicada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em 13/Março/2007, por intermédio da 
Coordenação-Geral de Bens Sensíveis. Publicado no DOU de 01/03/2007, Seção I, Pág. 17. Cópia disponível no 
link: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12859.pdf 
 
258 Conforme dados do Portal do Ministério da Saúde. Disponível no Link:http://portal.saude. 
gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia= 4471 
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Como discutido no Capítulo IV, o que se pode concluir é que a manutenção e emprego 
da lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN)259, bem como da lista de Organizações 
Terroristas Estrangeiras (FTO), tem se comprovado eficiente mecanismo de dissuasão contra 
atividades relacionadas ao terrorismo ou à proliferação de ADM nos EUA. Por outro lado, 
buscar a simples repetição desse procedimento no Brasil, principalmente considerando os 
precedentes históricos no País, seria uma atitude por demasiada paranóica no presente 
momento. Afinal, as referidas listas decorrem em medidas administrativas adicionais que 
devem ser tomadas sobre cada entidade presente nas mesmas. No entanto, não podemos 
simplesmente negar a possibilidade de bioterrorismo em território nacional ou de suporte ao 
mesmo por atores não-estatais brasileiros, quando a referida SDN contém diversos nomes de 
cidadãos residentes no extremo sul do Brasil, na região da Tríplice Fronteira260. 

3.1.5 Parágrafo Operativo nº 7 

7. Reconhece que alguns Estados podem requerer assistência na implementação de provisões 
dessa Resolução dentro dos seus territórios e convida Estados em posição de oferecer tal 
assistência, como apropriado, em resposta a pedidos específicos aos Estados com carência de 
infra-estrutura legal e regulatória, experiência de implementação, e/ou recursos para atender 
as provisões acima; 

3.1.5.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
Por ocasião do envio dos Relatórios Nacionais em 2004, atendendo ao prazo inicial 

estabelecido pelo Comitê 1540, diversos países não incluíram informações relativas ao 
presente Parágrafo Operativo, como foram os casos do Brasil e dos Estados Unidos. No caso 
brasileiro, aparentemente não que o País não tivesse condições para tal, mas sim porque essas 
informações não eram realmente essenciais para envio ao referido Comitê naquele momento. 
Ademais, um trabalho de consulta interna criteriosa se fazia necessário para avaliar quais 
seriam as áreas que nossos peritos poderiam melhor contribuir para a implementação da 
Resolução.  
                                                           
259 Contém nomes de indivíduos e entidades que possuem restrições de licenciamento na aquisição e emprego de 
agentes e toxinas biológicas. 
 
260 Conforme lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN), publicada em 05 de 
junho de 2008 pelo Escritório de Controle de Bens Estrangeiros dos EUA.Cópia disponível no Link: 
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf 
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Posteriormente, portanto, o Brasil divulgou sua oferta de prestação de assistência em 
trabalhos de estabelecimento de infra-estrutura legal e regulatória para atender as provisões da 
Resolução 1540. Tal oferta teve como alvo o atendimento de pedidos específicos de países da 
América Latina e Região do Caribe, bem como de outros países em desenvolvimento261. 

Trata-se de uma oferta modesta, se comparada com aquela feita pelos Estados Unidos. 
No entanto, diz respeito a um ponto nevrálgico e lugar comum na realidade de um grande 
número de países considerados NNWS em desenvolvimento. Como pudemos constatar ao 
longo dos capítulos anteriores, o Brasil possui um arcabouço legal amplo, associado a um 
conjunto de mecanismos operacionais e precedente histórico na área de não proliferação que o 
credencia para prestar a assistência ofertada. No entanto, talvez tenha faltado um maior 
detalhamento da forma e áreas que se dividiriam sua competência, como fez os EUA262.  

Poderíamos, por exemplo, separar as questões em tópicos como atividades regulatórias 
na área nuclear, desenvolvimento de infra-estrutura legal, fiscalização e controle de fronteiras, 
proteção física, segurança de transportes de itens sensíveis, procedimentos de controle de 
transferências de bens sensíveis de uso duplo ou direto, implantação de controle 
informatizado de transferências (ou seja, o SISCOMEX), elaboração de listas nacionais de 
controle de exportações e importações, e mecanismos de combate transações financeiras 
ilícitas (ex.: lavagem de dinheiro).  

Feita essa separação, mesmo mantendo o ponto de contato como sendo a informada 
Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis do MRE (DDS), poderíamos adiantar 
quais seriam os órgãos que teriam a função de prestar assistência em cada uma das áreas. Isto 
daria mais credibilidade ao Governo interessado em solicitar a mesma, pois ele teria 
condições de identificar a origem da competência (expertise) a ser prestada. 

Os EUA, por sua vez, empregaram o questionamento do Comitê 1540 para divulgar 
uma série de programas de treinamento e iniciativas estadunidenses que se encontram 
totalmente implementados, e que contam com o envolvimento de outros países, para apoiar ou 
simplesmente para atuar como participantes. Como resultado dessas atividades, representantes 
de alguns órgãos federais dos EUA se distribuem no exterior, atuando em diversas frentes 
                                                           
261 Oferta detalhada e informações sobre o ponto de contato no Brasil disponíveis no site do Comitê 1540. Cópia 
disponível no Link: http://www.un.org/sc/1540/docs/assistance/Brazil-1.html 
 
262 Oferta de assistência dos EUA: Cópia disponível no Link: http://www.un.org/sc/1540/docs/assistance/USA-
1.html 
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como peritos de suas áreas. O relatório americano não dispensa o ensejo para “lembrar” aos 
leitores que coloca quantias significativas de verbas em suporte a organizações internacionais 
em pró das atividades de não-proliferação, quando destaca particularmente o apoio à AIEA. 

Temos, por conseguinte, na análise comparativa específica do presente item do 
Relatório Nacional, dois comportamentos típicos entre nações de diferentes níveis de 
predominância política. O Egemon, por um lado, procurando exibir aos demais países que 
ainda sustenta esta posição de liderança. Por outro, o Brasil, como potência regional que tem 
qualificação de pessoal e de instituições, mas que precisa empregar mais adequadamente as 
oportunidades para melhor transmitir essa imagem. 

3.1.6 Parágrafo Operativo nº 8 

8. Convoca todos os Estados a: 
 

(a) Promover a adoção universal e implementação plena e, onde necessário, reforçar os 
tratados multilaterais de que são partes, cujo objetivo seja deter a proliferação de armas 
nucleares, biológicas ou químicas; 

3.1.6.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
 Na avaliação comparativa do presente item observamos duas formas de se referir às 
medidas nacionais de cada um dos dois países em pauta. É interessante observar que os EUA 
se limitaram a descrever, basicamente, as questões relativas a quatro pontos: as duas 
Convenções, sobre a Proibição de Armas Químicas e Armas Biológicas, o Tratado sobre a 
Não-Proliferação de Armas Nucleares e a Convenção sobre a Proteção Física de Materiais 
Nucleares (respectivamente, CPAQ, CPAB, TNP e CPPNM). Em seguida, apresentaram um 
breve comentário sobre a participação estadunidense nas denominadas “Doze Convenções e 
Protocolos Relacionados ao Terrorismo”. 
 Na questão das duas primeiras Convenções, destacaram o cumprimento das mesmas, 
suas finalidades e, acima de tudo, os trabalhos que os EUA têm realizado no sentido de 
promover sua universalização. Relembraram, também, suas atividades de assistência que 
desenvolvem voluntariamente, por meio de atividades de extensão, para ajudar os países que 
desejem aderir às referidas Convenções. 
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Mantendo sua tradicional política de suporte às atividades relativas ao TNP, os EUA 
voltam a reforçar a importância de sua própria participação no mesmo e, acima de tudo, para 
aqueles que ainda não o fizeram, recomendaram a adesão na condição de NNWS. Por 
princípio, naturalmente, assumindo que a adesão pressupõe a abdicação de qualquer iniciativa 
de construção de artefatos nucleares e a sujeição às inspeções de salvaguardas (realizadas pela 
AIEA) em todos os seus programas nucleares, que deverão ter finalidades pacíficas. 

O texto do Relatório Nacional volta a destacar o apoio, político e financeiro, dado 
pelos EUA à AIEA e à ONU, com o objetivo de fortalecer o TNP. Nesse mesmo sentido 
enfatiza a importância da implementação da UNSCR 1540 e, também do Protocolo Adicional 
ao Acordo de Salvaguardas (PA) como condição de suprimento de bens e tecnologias 
nucleares.  

O que os Estados Unidos não ressaltam, no entanto, é a forma diferenciada que o 
referido Protocolo é aplicado em NWS e NNWS. Diferenças essas que têm suas raízes na 
forma também diferenciada da aplicação do TNP e do Acordo de Salvaguardas a essas duas 
classes de Estados. Temos por exemplo que as salvaguardas aplicáveis a um NWS são de 
caráter voluntário, ou seja, serão inspecionadas apenas as instalações que o país concordar em 
permitir o acesso dos inspetores da AIEA, enquanto em um NNWS, o acesso é obrigatório a 
todas as instalações que possuam materiais nucleares. Por detalhes como esses que existe a 
relutância de diversos países em concordar na adoção do Protocolo Adicional como condição 
de suprimento, como está ocorrendo dentro de regimes informais de controle de 
exportações263, já que o PA também seguirá a mesma política discriminatória do TNP e das 
salvaguardas nucleares. Por exemplo, até meados de 2008, tal proposta ainda não havia 
conseguido aprovação por unanimidade no NSG, um dos regimes informais interessados no 
tema. Nesse mesmo sentido, no entanto, cabe destacar que o fórum para discussão oficial do 
assunto é a Agência Internacional de Energia Atômica. 

A imagem da atuação estadunidense em apoio à universalização do TNP, defendida no 
seu texto ao Comitê 1540, também se encontra, atualmente, prejudicada com a questão da 
proposta de tratamento de exceção para o acordo comercial na área nuclear EUA x Índia. 
Exceção essa que permitirá que um país que não é signatário do TNP ou membro do NSG, 

                                                           
263 Additional Protocol as Condition of Supply (AP/COS).  Em debate dentro do Nuclear Suppliers Group. 
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bem como já tenha desenvolvido e possua artefatos nucleares, não seja reconhecido como um 
NWS e, ainda assim, possa manter relações comercias na área nuclear com os EUA. 

Nesse sentido, o primeiro semestre de 2008 foi importantíssimo para a Índia, a qual 
teve sua proposta de separação do seu programa nuclear militar e civil, para efeito de 
inspeções de salvaguardas, aprovado pela Junta de Governadores da AIEA264. Tratou-se, 
portanto, de um primeiro e imprescindível passo para a continuação das negociações do seu 
acordo comercial com os EUA. Quando à questão das expectativas de sucesso de aprovação 
da exceção solicitada junto ao NSG, até o fim de agosto de 2008, quando ocorreram reuniões 
em Viena para tratar deste assunto, o referido Grupo não havia ainda chegado a um termo 
consensual, pré-requisito de toda emenda feita em seu regimento interno265. A aprovação final 
da mesma viria a ocorrer somente no final de setembro de 2008, em Reunião Plenária 
Extraordinária do NSG convocada para este debate. 

Por outro lado, não podemos descartar os interesses políticos que envolvem toda esta 
negociação, relembrando que se trata de acordo comercial entre dois países detentores de 
artefatos nucleares, sendo um deles, a atual superpotência. Sob o aspecto político, além da 
parceria fortalecida com um país localizado em posição geopolítica estratégica em relação à 
China e Rússia, soma-se o interesse estadunidense sobre a negociação em andamento de 
cooperação em defesa missilística também com a Índia266. Ademais, pelo registro histórico 
dos eventos, países com capacidade de produção de ADM demonstram possuir maiores 
poderes de negociação, o que estimula a proliferação nuclear. Haja vista a questão do 
Paquistão, cujo Governo já externou interesse em realizar também acordos comerciais no 
formato discutido pelos EUA e Índia. 

Portanto, fica clara a importância da questão política e, conseqüentemente, financeira, 
em detrimento da questão dos princípios que fundamentaram a criação do próprio TNP e do 
Grupo de Supridores Nucleares. Tal proposta pode abrir um precedente ainda em 2008 ou 
                                                           
264 Artigo “IAEA Board Approves India-Safeguards Agreement - Agreement Would Widen IAEA Access to Civil 
Nuclear Facilities” – IAEA Staff Report Online – 1 de agosto de 2008. Artigo disponível no link: 
http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2008/board010808.html 
 
265 Artigo “No green light for US-India nuke deal just yet” - The Khaleej Times Online - 21 de agosto de 2008. 
Texto disponível no Link: http://www.khaleejtimes.com/darticlen.asp?xfile=data/subcontinent/2008/August/ 
subcontinent_August742.xml&section=subcontinent&col= 
 
266 Artigo “India-U.S. Explore Missile Defense Cooperation”- CDI Missile Defense Update #3 - 28 de Abril de 
2008 - Center for Defense Information. Texto disponível no link: http://www.cdi.org 
/friendlyversion/printversion.cfm?documentID=4293#4 
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2009 para a ocorrência de novas relações comerciais favorecendo os demais membros do 
NSG que, até o presente momento, são inviáveis. Obviamente, um precedente que pode ser de 
interesse de países com potencial de exportação de materiais e, quiçá, tecnologias na área 
nuclear, como é o caso de Brasil, Argentina, Canadá e Austrália. 

Na questão da CPPNM, os EUA têm promovido, também, sua universalização e, mais 
recentemente, o fortalecimento de mecanismos legais visando crimes de sabotagem em 
instalações nucleares. Em função do insucesso na aprovação dessa proposta junto à AIEA, 
como já discutido no Capítulo IV, os EUA estão atuando em parceria com a Rússia numa 
nova frente de enforcement denominada “Iniciativa Global para Combater o Terrorismo”267. 
Trata-se, no entanto, de informação ainda não disponibilizada como dado para o Relatório 
Nacional  dos EUA. 

Adicionalmente, como já antecipado, temos a questão das doze convenções e 
protocolos referentes ao terrorismo268. Os EUA (assim como o Brasil) apóiam a 
implementação desses instrumentos, o que é consolidado pelo desenvolvimento e aplicação de 
legislação interna, bem como na monitoração de seu cumprimento no País. Portanto, 
monitoram a implementação nacional desses mecanismos e, também, o cumprimento dos 
acordos multilaterais ou bilaterais no que respeita ao controle de armas, não-proliferação e 
desarmamento.  

Tal postura se estenderá também em relação à Convenção Abrangente contra o 
Terrorismo Internacional, nova proposta dos EUA junto à Assembléia Geral da ONU269 que, 
pela data da emissão do Relatório Nacional, não chega a ser mencionada. A referida 
Convenção centralizará mecanismos suficientemente fortes para o combate ao terrorismo, 
sendo que sua divulgação foi realizada em setembro de 2005, por nota do Escritório sobre 
Assuntos de Organizações Internacionais do Departamento de Estado Americano. 
 Por outro lado, analisando-se as medidas nacionais informadas pelo Brasil, em 
comparação com aquelas apresentadas pelos EUA, observamos uma forma mais detalhada e 
                                                           
267 Descrição dessa Iniciativa se encontra disponível na revista eletrônica Armas Control Today; Edição de 
Janeiro/Fevereiro de 2007. Link: http://www.armscontrol.org/act/2007_01-02/Bunn.asp 
 
268 Os mencionados doze tratados e protocolos foram divulgados, para consulta, por nota do Escritório sobre 
Assuntos de Organizações Internacionais do Departamento de Estado dos EUA, publicada em 9 de setembro de 
2005. Detalhes das mesmas estão disponíveis no Website das Nações Unidas: http://www.un.org/News/dh/latest/ 
intreaterror.htm 
 
269 Fact Sheet; U.S. Department of State Bureau of International Organization Affairs; 9 de setembro de 2005.  
Cópia disponível no Link: http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/un/un-050912-usia02.htm 
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abrangente sobre as resoluções da ONU e a maioria dos atos multilaterais que o País é Parte, 
incluindo convenções, regimes de controle de exportação e tratados internacionais que tratam 
de não-proliferação e desarmamento. Portanto, num formato que atende mais adequadamente 
aos objetivos do presente item do Relatório Nacional270.  
 Temos, ainda, o esclarecimento de que o Brasil desenvolveu legislação nacional de 
modo a refletir os referidos compromissos internacionais. Dado o volume de informações 
disponibilizada no Relatório Nacional e a discussão detalhada que foi realizada sobre seu 
conteúdo no Capítulo III, consideramos desnecessária a abordagem individual de cada um de 
seus tópicos, mas sim focalizar os pontos de maior relevância.  
 Inicialmente, no entanto, temos a questão das duas cartas datadas de 22 de setembro de 
2005, do Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, Embaixador Ronaldo 
Mota Sardenberg, endereçada ao presidente do Comitê 1540, e que foram emitidas numa 
primeira etapa posterior à submissão do Relatório Nacional ao CSNU. Segundo o conteúdo de 
uma delas, o diplomata volta a enfatizar que, de acordo com o sistema legal brasileiro, 
acordos internacionais têm o mesmo status que leis internas271. Portanto, uma prática nacional 
que já atende o estabelecido no Parágrafo Operativo № 4 da própria Resolução. Nesse 
sentido, anexo à outra carta, o Brasil fez chegar às mãos do dito Comitê uma tabela contendo 
toda a legislação nacional aplicável aos propósitos da Resolução272. Esta tabela, além de 
                                                           
270 Conforme análise feita no Capítulo 3, temos: 
a. Resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre Terrorismo -  UNSCR 1373 (2001) – Além, é claro, da 

UNSCR 1540 (2004) 
b. Tratado de Tlatelolco  
c. Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) 
d. Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP) 
e. Acordo Bilateral entre Brasil e Argentina para Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear 
f. Acordo Quadripartite entre Argentina, Brasil, ABACC e AIEA para a Aplicação de Salvaguardas 
g. Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 
h. Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
i. Grupo de Supridores Nucleares (NSG) 
j. Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR)  
k. Força Tarefa de Ação Financeira Contra Lavagem de Dinheiro (FATF) 
l. Convenção sobre a Proteção Física de Material Nuclear (CPFMN) 
m. Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ) 
n. Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas (CPAB) 
o. Convenção contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) 
p. Convenções contra o terrorismo, no contexto da ONU e da OEA.  
 
271 Documento “United Nations Security Council - S/AC.44/2004/(02)/17/Add.1/Corr.1” - Distribuição Geral - 
23 de setembro de 2005 – Carta Corrigendum do Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, a 
qual foi endereçada ao Presidente do Comitê 1540. Cópia disponível no Link: 
http://www.un.org/sc/1540/nationalreports.shtml 
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resumir os mecanismos legais disponíveis, também classifica os mesmos em função de sua 
aplicabilidade específica para cada tópico definido pelo Comitê. 
 Em seguida, o que não parece relevante para os EUA, mas é valorizado pelo Brasil, e 
com justa razão, refere-se ao fato de ser Estado-Parte do Tratado de Tlatelolco, assinado em 
1967 pelo Brasil, como um de seus “sócios fundadores”. Ou seja, o Governo brasileiro, assim 
como os demais países participantes do mencionado Tratado, já manifestava seu repúdio ao 
desenvolvimento e emprego de armas nucleares desde aquela data. 
 No entanto, no que respeita à não-proliferação de armas de destruição em massa, 
passos adicionais importantes ainda estavam para serem dados pelo País nos anos noventa, ao 
longo das administrações Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, 
como informado, indiretamente, no Relatório Nacional Brasileiro.  

 Inicialmente, em 1991, quando o Brasil ratificou a CPFMN junto à AIEA. No mesmo 
ano temos também o Acordo Bilateral para Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, 
assinado por Brasil e Argentina, que resultou no estabelecimento da ABACC. Em seguida, em 
1994, o Brasil finalmente obteve a ratificação do Tratado de Tlateloco pelo seu Congresso 
Nacional e aprovou o Acordo Quadripartite de Salvaguardas Nucleares firmado entre Brasil, 
Argentina, ABACC e AIEA273. Dessa forma, diferentemente dos EUA, as instalações 
nucleares brasileiras, inclusive as militares, passaram a ser objeto de verificação sui generis, 
por ambas as agências (ABACC e AIEA). 
 Por outro lado, assim como os EUA, o Brasil passou a integrar regimes informais de 
controle de exportações e tecnologias sensíveis, como foi o caso do MTCR, em 1995, e o 
NSG, em 1996, além de ter ratificado a CPAQ no mesmo ano. Todos, portanto, resultando na 
emissão das respectivas listas nacionais de controle de exportação de tecnologias sensíveis em 
suas áreas274. Como benefício imediato da adesão aos mencionados regimes informais e 
ratificação da Convenção em pauta, o País passou a ter acesso menos restrito a tecnologias 
                                                                                                                                                                                     
272 Documento “United Nations Security Council - S/AC.44/2004/(02)/17/Add.1” - Distribuição Geral - 23 de 
setembro de 2005 – Carta do Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, endereçada ao 
Presidente do Comitê 1540, encaminhando o segundo Relatório Nacional do Brasil. Anexo à carta encontra-se 
uma tabela com extensão de 47 páginas, contendo relação organizada de toda a legislação brasileira informada 
em seu Relatório Nacional, o qual foi submetido ao Comitê 1540 em outubro de 2004. Cópia disponível no Link: 
http://www.un.org/sc/1540/nationalreports.shtml 
 
273 Governo Itamar Franco. 
 
274 Para fins de referência, o Brasil ratificou a CPAB em 1973. Portanto, muito antes dos mencionados Governos. 
 



    
Universidade de Brasília 
 

- 277 - 

sensíveis produzidas nos Países-Membros dos mesmos. Ou seja, ao grupo é estabelecida uma 
série de compromissos e medidas a serem cumpridos. Por outro lado, dá o direito de exportar 
e importar dos demais membros, mas não cria a obrigação da terceira parte a autorizar 
exportação de determinados bens sensíveis para quem solicita a importação. 
 Considerando a entrada em vigor para o Brasil dos diversos instrumentos mencionados 
sobre a área nuclear, principalmente o Acordo de Salvaguardas, o seu Congresso Nacional 
finalmente ratificou o TNP em 1998, no mesmo ano em que ratificou o CTBT. Dessa forma, o 
País viria a fortalecer sua posição de que não-proliferação e desarmamento são duas faces da 
mesma moeda e que, portanto, devem caminhar sempre juntas.  Nesse sentido, cabe 
destacar que, no caso do CTBT, uma das razões pelas quais o referido Tratado ainda não se 
encontrar em vigor até a presente data é decorrência de alguns países-chaves não terem 
ratificado o mesmo, o que inclui particularmente os EUA275, Israel, Irã e China276. 
 As convenções de que o Brasil também faz parte e que contribuem diretamente para o 
combate às atividades terroristas, de forma semelhante foram somente enunciadas como no 
relatório estadunidense. No entanto, se constituem em importantes medidas e compromissos 
internacionais, no aspecto da segurança regional e internacional, uma vez que se tratam de 
ferramentas desenvolvidas conjuntamente pela Assembléia Geral da ONU, Organização 
Internacional de Aviação Civil (ICAO), Organização Marítima Internacional (IMO) e AIEA.  
 O Relatório Nacional do Brasil enuncia dez convenções em vigor, e três adicionais em 
fase de avaliação pelo Senado Federal. No entanto, como no caso dos EUA, atualmente já 
podemos incluir na lista a Convenção de Proteção Física de Material Nuclear e a Convenção 
Internacional para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo, elevando o número para 
doze. Comparando-se com o caso estadunidense, temos que as três convenções em estudo 
                                                           
275 Os EUA assinaram o CTBT. No entanto seu Congresso não aprovou a ratificação do tratado em questão. 
. 
276 No caso particular da China, por ocasião da assinatura do Tratado, o Governo Chinês fez questão de registrar 
nota junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, da qual destacamos um trecho claramente direcionado aos 
EUA: 
 “Enquanto isso, o Governo Chinês solenemente faz os seguintes apelos: 
(1) Os principais NWS deveriam abandonar sua política de dissuasão nuclear. Estados com enormes arsenais 
nucleares deveriam continuar a reduzir drasticamente seus estoques nucleares. 
(2) todos os países que tenham instalado armas nucleares em territórios estrangeiros deveriam removê-las para 
seu próprio território. Todos os NWS deveriam assumir o compromisso de não serem os primeiros a empregar 
armas nucleares, em tempo algum e sob nenhuma circunstância, se comprometendo incondicionalmente ao não 
emprego ou ameaça de uso de armas nucleares contra NNWS ou Zonas Livres de Armas Nucleares, e concluir, 
num curto prazo, um instrumento legal internacional para que isto entre em vigor.” 
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pelo Brasil já se encontravam em vigor nos EUA na época do envio dos dois Relatórios 
Nacionais. As demais convenções eram todas de adesão comuns por ambos277, somando-se, 
inclusive, a Convenção de Supressão de Atos de Terrorismo Nuclear278, de 2005. Esta última 
foi assinada por Brasil em 14 de setembro de 2005. Portanto, não constou da lista de 
convenções submetida ao Comitê 1540 em 2004.  

Avaliando-se o trâmite interno seguido pelo processo que resulta na ratificação desta 
Convenção pelo Brasil, constatamos que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) aprovou em junho de 2007 o Projeto de Decreto Legislativo no. 10/07, emitido em 
março do mesmo ano pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e que fora 
aprovado também pela Comissão de Minas e Energia, em abril de 2007. A próxima atividade 
registrada, então, foi o encaminhamento do Projeto para votação pelo Plenário,em regime de 
prioridade279. No entanto, até outubro de 2008 não consta nos dados do Senado Federal a 
aprovação do presente processo, o que se conclui que a Convenção ainda não está ratificada 

                                                           
277 Convenções contra o terrorismo: 
i) Convenção Relativa às Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves; 
ii) Convenção para Prevenir e Punir os Atos de Terrorismo Configurados em Delitos contra as Pessoas e a 

Extorsão Conexa, Quando Tiverem Eles Transcendência Internacional; 
iii) Convenção sobre a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves; 
iv) Convenção sobre a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil; 
v) Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, 

Inclusive Agentes Diplomáticos; 
vi) Convenção Internacional Contra a Tomada de Reféns; 
vii) Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação 

Civil Internacional; 
viii) Convenção sobre a Identificação de Explosivos Plásticos para Efeito de Detecção; 
ix) Convenção Interamericana contra a Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munição, Explosivos e 

outros Materiais Correlatos; e 
x) Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas a Bomba. 
 
Convenções sob exame do Congresso Nacional (até outubro de 2004): 
xi) Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação Marítima, negociada sob os 

auspícios da Organização Marítima Internacional;   
xii) Protocolo para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança de Plataformas Fixas Localizadas na 

Plataforma Continental, sob os auspícios da Organização Marítima Internacional; e 
xiii) Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo (ratificada pelo Brasil em 16 

de setembro de 2005) 
Detalhes das mesmas são disponíveis no Link: http://www.un.org/News/dh/latest/ intreaterror.htm 
 
2782005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Disponível no link: 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/English_18_15.pdf 
 
279 Regime de Prioridade: Dispensa das exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na 
Ordem do Dia da sessão seguinte, logo após as que tramitam em regime de urgência. Portal da Câmara de 
Deputados. Disponívelno link: http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=104739 
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pelo Brasil. Tal fato, no entanto, não pôde ser comprovado, uma vez que as informações 
obtidas sobre o assunto estão limitadas até o último trâmite acima mencionado. 

Por outro lado, considerando que um dos principais objetivos da presente convenção é 
tornar crime a posse ilegal de materiais radioativos e o seu emprego em atividades terroristas, 
fica claro o fato de que a entrada em vigor da mesma é do interesse de todos os Estados. 
Ademais, em atendimento a esta Convenção, as legislações nacionais devem refletir medidas 
que venham a contribuir para o combate dos atos de terrorismo nuclear. Nesse sentido, 
podemos resumir o texto da Convenção sobre o Terrorismo Nuclear (como é conhecida), nos 
seguintes pontos280: 

• Cobre uma larga faixa de atos e possíveis alvos, incluindo plantas e reatores nucleares; 
• Abrange ameaças e tentativas de cometer tais crimes ou participarnos mesmos 

emcumplicidade; 
• Estipula que os agressores deverão ser extraditados ou processados; 
• Encouraja os Estados a cooperar e prevenir ataques terroristas, compartilhando 

informações eassistindo uns aos outros nas atividades relativas às investigações 
criminais e processos de extradições; e  

• Lida com as duas situações de crise, ou seja, assistindo os Estados a resolverem a 
situação em si, e assistindo os Estados no pós-crise, na ação de depositar o material 
nuclear em local seguro, com a supervisão da AIEA. 
Portanto, considerando-se os pontos discutidos, ao ratificar tal Convenção o Brasil 

estaria reforçando também a implementação das Resoluções 1373 (2001) e 1540 (2004). 
No Relatório Nacional, em se  tratando de terrorismo e de mecanismos para combater 

o mesmo, o Brasil lembrou sua participação na Convenção de Palermo, que visa o combate ao 
crime organizado transnacional. Nesse sentido, refere-se a medidas adicionais que viabilizam 
a detecção de transações financeiras ilícitas que podem favorecer o financiamento do 
terrorismo. O relatório destaca, ainda, as iniciativas nacionais anteriores à referida 
Convenção, no aspecto da existência de legislação adequada e órgãos especificamente criados 
para atuar nessa área, que inclui a lavagem de dinheiro, como é o caso do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (COAF), no âmbito do Ministério da Fazenda.  

Como vimos anteriormente, este órgão federal, conjuntamente com o Banco Central, 
atua no Brasil de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira 
                                                           
280UN Action to Counter Terrorism – Disponível link: http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml 
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sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI)281, da mesma forma que ocorre nos Estados Unidos, um 
dos trinta países-membros do Grupo, observando as denominadas “40+9 Recomendações” 
relativas ao combate à lavagem de dinheiro.  

Portanto, temos mais uma atividade que recebeu a devida atenção, tanto do Governo 
do Brasil como dos Estados Unidos, pois os dois países têm desenvolvido uma série de 
atividades no sentido de negar ao terrorismo o emprego de práticas financeiras ilícitas. 

Como fechamento para a discussão do presente item da Resolução 1540, temos que os 
dois países estão adequadamente empenhados nos trabalhos de implementação plena dos 
tratados e regimes de que fazem parte, com o objetivo principal de deter a proliferação de 
ADM e atividades relacionadas ao terrorismo.  

A diferença observada nesse item, no entanto, decorre da típica postura de potência 
hegemônica adotada pelos EUA quando procuram incitar a adoção universal dos referidos 
mecanismos de não-proliferação. Tal comportamento é registrado no texto e por meio de 
discursos em encontros internacionais, ofertas de treinamentos específicos ou de visitas aos 
países interessados em debater o tema, como procuraram repetidamente enfatizar no seu 
Relatório Nacional. Além disso, cabe aqui destacar também que, no caso dos EUA, o tema 
desarmamento, quando abordado, é feito sempre de forma superficial. 
 
 (b) Adotar leis e regulamentos nacionais, onde isto ainda não tenha sido feito, para assegurar 
a observância aos compromissos assumidos no âmbito dos principais tratados multilaterais de 
não-proliferação; 

3.1.6.2 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
Com relação ao presente item, tanto Brasil como Estados Unidos se limitaram a fazer 

uma breve referência sobre aquilo que, na prática, já haviam detalhado extensivamente ao 
longo dos itens anteriores. 

É o que encontramos resumido nas tabelas disponibilizadas pelo Comitê 1540282, no 
que se refere às legislações nacionais. Com base no banco de dados de Brasil e EUA 
                                                           
281 Também conhecido como Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 
 
282 As informações disponibilizadas por Brasil e Estados Unidos estão com revisões datadas, respectivamente, de 
23 de março de 2006 e 18 de março de 2008. Tal atualização de informações referentes a mecanismos 
empregados na implementação da Resolução, quando for o caso, está prevista como sendo um dos compromissos 
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construímos uma terceira tabela283 onde apresentamos para o leitor todos os mecanismos 
legais informados por esses dois países, em atendimento a tópicos específicos dos referidos 
Parágrafos Operativos.  

De acordo com a explicação apresentada pelo Comitê, “o banco de dados foi 
desenvolvido de modo a prover informações adicionais sobre a implementação nacional dos 
regulamentos e medidas relativas à Resolução. Nesse sentido, a estrutura do banco de dados 
reflete informações referentes aos Parágrafos Operativos 2 e 3, bem como a matriz 
desenvolvida pelo Comitê para emprego no exame dos Relatórios Nacionais”. 

Portanto, temos condições de comparar, por exemplo, o volume de leis, decretos ou 
regulamentos informados como sendo os atuais mecanismos vigentes e que atendem os 
requisitos da UNSCR 1540. Após uma breve análise, o que se constata é que o Brasil, à 
exceção da legislação informada em atendimento ao Parágrafo Operativo 3, itens (a) e (b), 
relativos à área nuclear, apresenta um volume de mecanismos legais bastante similar ao 
informado pelos EUA.  

Tal conclusão, no entanto, não pretende ser qualitativa, uma vez que isto somente seria 
possível de se avaliar comparando-se individualmente cada subconjunto de mecanismos 
aplicáveis a cada finalidade prevista na Resolução. Adicionalmente, tal avaliação careceria de 
uma abordagem de caráter jurídico, o que foge dos objetivos da presente tese. 
 

(c) Renovar e reforçar seu comprometimento para a cooperação multilateral, em particular 
dentro do escopo da Agência Internacional de Energia Atômica, da Organização para a 
Proibição de Armas Químicas e da Convenção sobre as Armas Biológicas e Tóxicas, como 
importantes meios de buscar e atingir objetivos comuns na área de não-proliferação e de 
promoção da cooperação internacional para fins pacíficos; 

3.1.6.3 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
Para fazermos uma comparação subentende-se termos disponíveis, pelo menos, dois 

dados para estudo. Não é o que ocorre no caso do presente item, uma vez que o Brasil não se 
                                                                                                                                                                                     
a serem atendidos pelos países. Importante observar que, nas tabelas apresentadas no portal do Comitê 1540, 
cada instrumento legal está geralmente associado a um link de Internet, o que permite ao usuário acessar o 
documento no país de origem do mesmo. Banco de dados disponível no Link: 
http://www.un.org/sc/1540/legisdocuments.shtml  
 
283 Ver Tabela Comparativa no Anexo III. Os documentos tiveram seus nomes mantidos em inglês. 
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manifestou em relação ao mesmo. Trata-se, no entanto, de uma omissão que passa 
despercebida se analisarmos o objeto do mesmo e considerarmos que tal tópico foi ou será 
objeto de discussão em outros parágrafos da Resolução, como o de número nove, por 
exemplo. 

Não obstante, o Brasil poderia, ou mesmo, deveria ter submetido ao Comitê 1540 um 
texto destacando (a estas alturas, relembrando) as ações brasileiras no que tange ao tema em 
pauta, uma vez que o País tem atuado positivamente, dentro de seus recursos financeiros, 
técnicos e políticos, para favorecer os objetivos de não-proliferação de organismos 
multilaterais como a OPAQ, AIEA e OPAB.  

O Brasil, por exemplo, não é simplesmente um Estado-Membro da Organização de 
Proibição de Armas Químicas ou, atualmente, componente do seu Conselho Executivo. Ele 
teve, de fato, uma participação histórica nessa Organização, e que não poderia simplesmente 
ser relevada em segundo plano. Tal participação ocorreu inicialmente por meio de um de seus 
diplomatas atuando em Haia, nos anos de 1993 a 1997, período este extremamente marcante 
no processo embrionário que resultou no estabelecimento da OPAQ. Esse representante 
brasileiro, no caso, o Embaixador José Mauricio Bustani, também veio a exercer o primeiro 
mandato de Diretor-Geral da Organização e, ainda, foi re-eleito para um segundo termo, 
permanecendo, portanto, de 1997 a 2002 no cargo. 

A posição norte-americana, como declarada no Relatório Nacional, reflete  a forte 
presença dos EUA na OPAQ, a exemplo do que faz em outras organizações internacionais, 
por exemplo, proporcionando um significativo apoio financeiro, promovendo sua 
implementação no mundo e oferecendo respaldo técnico onde se fizerem necessários. 

Tal posicionamento, no entanto, registra uma clara evolução de postura em relação ao 
organismo responsável pela implantação da Convenção sobre a Proibição de Armas 
Químicas. Basta tomarmos conhecimento sobre o que declarou o Embaixador Bustani por 
ocasião de sua saída do cargo de Diretor-Geral da OPAQ, em abril de 2002.  

Na abordagem inicial do texto que resumiu seus trabalhos, o diplomata brasileiro 
escreveu: “Desde o começo de meu mandato fiz uma opção clara. Lutando contra a falta de 
apoio financeiro, contra o ainda reduzido número de Estados membros e, mais ainda, contra 
a aparente falta de entendimento internacional do que se estava criando em Haia e a atitude 
do governo norte-americano - inicialmente relutante e depois terminantemente negativa - 
optei por salientar e fazer valer o caráter multilateral da Organização, como único 
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mecanismo capaz de organizar internacionalmente as questões relativas ao desarmamento 
químico e à segurança internacional.”284  

Com relação às Conferências dos Estados-Partes da CPAQ, assim como os EUA, o 
Brasil tem participação assídua nesses eventos, enviando representantes multidisciplinares 
como diplomatas que atuam em Haia, no MRE em Brasília, técnicos da Secretaria-Executiva 
da Autoridade Nacional (CGBE/MCT) e, eventualmente, do Ministério da Defesa. 
Semelhante composição se repete em Genebra, no caso das Conferências de Exame da 
Convenção sobre a Proibição das Armas Biológicas (CPAB). Neste caso, no entanto, parte 
dos diplomatas é composta por aqueles sediados na própria cidade de Genebra.  

Exemplificando, ainda, um dos aspectos de busca pela liderança regional na América 
do Sul, cabe destacar que a delegação brasileira teve atuação significativa nos trabalhos de 
coordenação de posições entre os países latino-americanos por ocasião da VI Conferência de 
Revisão da CPAB, realizada em 2006. 

No que respeita à área nuclear, o que era acumulado como atribuição da Embaixada 
brasileira em Viena, passou a ser, fisicamente, responsabilidade de um órgão distinto desde o 
ano de 2005. Ou seja, criou-se a Missão Permanente do Brasil junto à AIEA, a qual foi 
estabelecida no centro histórico da capital austríaca285. Tal iniciativa denota a importância 
com a qual o País vem atribuindo ao setor nuclear, no que respeita aos aspectos de segurança 
industrial (safety), segurança física (security) e salvaguardas, peças fundamentais na 
composição do mosaico da não-proliferação e uso para fins pacíficos da energia nuclear.  

Essa proximidade com a Agência viabiliza, também, uma maior dedicação dos 
representantes brasileiros aos assuntos em pauta, atuando como interface para com as 
autoridades da área nuclear do Brasil. Adicionalmente, os mesmos benefícios são viabilizados 
em relação ao Secretariado do Grupo de Supridores Nucleares, sediado na Missão Permanente 
do Japão em Viena, e onde ocorrem, em média, duas a três reuniões técnicas anuais do NSG.  

Nesse sentido, a exemplo do que também é realizado pelos EUA, destaca-se a 
permanente participação de técnicos brasileiros nos grupos de trabalho montados pelo Grupo 
                                                           
284 Bustani, José Mauricio. O Brasil e a OPAQ: Diplomacia e Defesa do Sistema Multilateral Sob Ataque. 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 16,  n. 46, 2002. Texto disponível no Link: http://www.scielo.br/ 
scielo.php?pid=S0103-40142002000300006&script=sci_arttext 
 
285 Decreto nº 5.582, de 16 de novembro de 2005. Cria a Missão Permanente do Brasil junto à Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA) e Organismos Internacionais Conexos, com sede em Viena. Publicado 
no DOU de 17.11.2005. Cópia disponível no Link: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5582.htm 
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de Supridores Nucleares, visando avaliar temas específicos estabelecidos pela sua presidência. 
Este trabalho não se resume na participação em reuniões, mas também num processo de 
consulta nacional a órgãos técnicos com competência sobre o assunto em pauta. Como 
resultado dessa assessoria são propostas revisões das listas de controle do NSG que, se 
aprovadas consensualmente passam, então, a reger as exportações dos seus Estados-Membros. 

Respaldo técnico adicional tem oferecido o Brasil à AIEA, na composição de grupos 
de debates que incluem representantes da CNEN e de outros órgãos especializados do País. O 
objetivo, neste caso, é abordar temas relativos à Segurança e Proteção de Fontes Radioativas, 
ao Código de Conduta sobre Segurança e Proteção de Fontes Radiativas, bem como à 
modificações na Convenção de Proteção Física de Materiais Nucleares. 

Reforçando ainda mais seu comprometimento para a cooperação multilateral, como 
cita o objetivo do presente item, em 2006 a atuação do Brasil não se limitou somente às 
referidas organizações internacionais. Segundo dados do MRE, o Brasil foi responsável, 
também, pela atividade de coordenação das consultas junto aos demais Países-Membros no 
que se refere o projeto de resolução visando o próximo ciclo de exame do TNP. Tal 
responsabilidade decorreu do fato de o Brasil ter presidido a última Conferência de Exame do 
Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares, ocorrida em 2005286. 

A questão enfatizada pelos EUA no que respeita assistência técnica e financeira de 
mais de U$ 50 milhões em dinheiro à AIEA no período 2000-2004 não é, sem dúvida, um 
ponto que o Brasil, ou qualquer outro país em desenvolvimento, deva usar como referência 
comparativa, dadas a escassez de recursos e as prioridades nacionais desses países. O 
Governo brasileiro precisaria, no entanto, envidar esforços para tentar honrar com sua parte 
nas contribuições junto às organizações internacionais. Tal procedimento, cobrado não 
raramente dos países devedores, como ocorre nos relatórios de balanços financeiros do Grupo 
de Trabalho A da CTBTO/PrepCom287, apenas viria a contribuir para uma maior aceitação 
                                                           
286 Atuação Ministerial do MRE - Política Internacional e Relações Diplomáticas - América do Sul – Ano 2006. 
Disponível no Link: http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/PrestacaoContasPresidente/2006/VOLUME%20I/I-V-
14.pdf 
 
287 Comissão Preparatória para a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares 
(CTBTO/PrepCom). Esta Comissão possui dois órgãos subsidiários: Grupo de Trabalho A, o qual trata dos 
assuntos administrativos e orçamentários; e Grupo de Trabalho B, o qual trata de assuntos relativos ao Sistema 
Internacional de Monitoração (IMS) e ao Centro Internacional de Dados (IDC). Informações Adicionais 
disponíveis no Link: www.ctbto.org 
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dos votos e da presença brasileira nas cadeiras dessas instituições, facilitando enormemente os 
trabalhos de nossas missões diplomáticas. 

Finalmente, vale mencionar a coordenação brasileira nos trabalhos que contaram com 
cooperação internacional envolvendo, inclusive, órgãos de enforcement dos EUA, além da 
própria AIEA, por ocasião dos Jogos Pan Americanos no Rio de Janeiro em 2007. Portanto, 
sob o aspecto diverso de segurança física, que considerou até a possibilidade de eventos 
terroristas, as atividades executadas convergiram para um sucesso notável para o encontro 
esportivo. 

Portanto, baseado nos diversos tópicos abordados nessa análise comparativa, fica a 
sugestão de se atualizar o Relatório Nacional do Brasil, com a inserção de algumas atividades 
relevantes ocorridas antes e após o ano de 2004, por serem as mesmas coerentes com o 
propósito estabelecido pelo presente item da Resolução 1540. 

 

(d) A desenvolver modos apropriados para trabalhar com e informar a indústria e o público a 
respeito de suas obrigações sob tais leis; 

3.1.6.4 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
Conforme análises realizadas nos Capítulos 3 e 4 pudemos constatar que tanto Brasil 

como Estados Unidos têm atuado de forma exemplar junto ao público, seja ele da parte da 
indústria, comércio (importadores e exportadores) ou mesmo laboratórios de pesquisas, no 
sentido de orientar quanto às práticas a serem observadas por ocasião das transferências de 
bens sensíveis. Estes trabalhos também não se limitam às empresas da iniciativa privada, pois 
alcançam também as empresas públicas. No caso do Brasil, em particular, trata-se de medida 
indispensável, uma vez que os bens de emprego direto (aqueles que não são de emprego 
duplo) da área nuclear são de uso restrito das instituições ligadas ao Governo Federal. 

Conseqüentemente, observamos procedimentos comuns realizados de formas diversas, 
mas com o mesmo propósito nos dois países em pauta. Por outro lado, não nos passa 
despercebido que há, de fato, um envolvimento de um maior número de instituições, nos 
EUA. Naquele País, a responsabilidade pelos trabalhos referentes à divulgação e 
esclarecimento sobre as questões de transferências são claramente separadas entre diferentes 
instituições, observando-se o critério de bens de uso direto e bens de uso duplo. Da mesma 
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forma, uma terceira separação é observada, no caso dos EUA, quando o assunto se refere a 
bens e tecnologias da área nuclear. 

Desse procedimento decorrem maiores esforços e, naturalmente, melhores resultados, 
uma vez que o público é atingido com uma freqüência mais elevada e por meio de diferentes 
recursos, como consultorias técnicas, palestras, seminários ou, mesmo, conferências. Os 
trabalhos de extensão dos EUA vão um pouco mais além, pois o Governo envia seus técnicos 
ao exterior para realizar treinamentos de agentes que atuam em atividades de controle de 
transferências ou de enforcement (por exemplo, fiscalização de fronteiras e atividades 
alfandegárias) em outros países288. Portanto, significa que o Governo norte-americano aplica 
uma parcela orçamentária significativa para a finalidade desse item da UNSCR 1540. 

Dentre os órgãos que dividem a responsabilidade das tarefas discutidas temos, como 
atores principais, a Comissão Regulatória Nacional (NRC), a Administração Nacional de 
Segurança Nuclear (NNSA), do Departamento de Energia, o Departamento de Segurança 
Interna, o Departamento do Comércio e, ainda, o Departamento do Tesouro. 

No caso brasileiro, como percebemos, um enfoque muito grande foi dado nas 
atividades desenvolvidas pelo MCT, em parceria com a Abin, por meio do Programa Nacional 
sobre o Controle de Bens Sensíveis (Pronabens). O que fica claro, então, é que esta iniciativa 
concentra a grande maioria dos trabalhos discutidos no caso norte-americano. São realizados, 
portanto, visitas às empresas públicas e privadas, seminários nacionais sobre bens sensíveis e 
proferidas palestras e apresentações temáticas em eventos nacionais e internacionais.  

Com relação aos seminários, relembrando o que foi informado no Capítulo III, o 
Pronabens conta sempre com uma participação multidisciplinar em sua mesa de debates, pois 
é composta regularmente com representantes dos órgãos responsáveis pelo controle e 
licenciamento de transferência de bens sensíveis no Brasil. É o caso dos ministérios da 
Justiça, Fazenda, Indústria e Comércio, Defesa e Ciência e Tecnologia e Agência Brasileira 

                                                           
288 O Brasil, em particular, foi beneficiado por uma dessas iniciativas em 2007. Tivemos a vinda de técnicos do 
NNSA/DOE para a realização de treinamento na identificação de componentes empregáveis na construção de 
ADM. O treinamento, denominado originalmente de Commodities Identification Training (CIT), foi 
esquematizado para contar com a presença de agentes da Polícia Federal, Receita Federal, Abin e MCT (CGBE e 
CNEN). A idéia é que este grupo inicial de participantes divulgue o conhecimento adquirido em outros cursos de 
treinamentos para agentes que atuam em todo o território nacional. 
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de Inteligência. Quanto aos seminários da área biológica289, muito provavelmente deverá 
contar também com representantes dos ministérios da Saúde e Agricultura.  

Portanto, o envolvimento dessa diversidade de instituições  em um único evento 
viabiliza ao público o acesso direto às partes, conhecidas como operadores do sistema, com 
as quais normalmente interage apenas por meio do envio de documentos ou por 
preenchimento de formulários eletrônicos, disponíveis em portais específicos da Internet. 

Cabe lembrar que os seminários nacionais normalmente são realizados após à 
conclusão de períodos de visitas às mencionadas empresas e instituições por representantes da 
CGBE/MCT e Abin. Essa prática tem sido a maior responsável pelo grande poder de 
penetração obtido pelas atividades de extensão no assunto em pauta, além de envolver custo 
zero da parte visitada. 

Em suma, o Brasil está atendendo à Resolução 1540, dentro de suas limitações 
orçamentárias, uma vez que a promoção das atividades em questão pressupõe gastos com 
viagens e com a montagem de estruturas de suporte para a realização de seminários. Em casos 
passados sempre se buscou a parceria com as representações classistas ou de instituições de 
renome nacional. Tal apoio normalmente ocorre, pois o interesse pela realização dos eventos é 
percebido como mútuo. Afinal, trata-se de oportunidade para aprendizado, esclarecimento de 
dúvidas e debates sobre um assunto que movimenta significativas quantias financeiras e bens 
considerados sensíveis, além de resultar em conseqüências sérias para o empresário e, mesmo, 
para a comunidade, no caso de desvio das práticas como autorizadas legalmente. 

Por outro lado, pelo que foi apresentado pelos Estados Unidos, fica o exemplo de que 
a estrutura brasileira pode e deve ser melhorada. Nosso parque industrial, o maior da América 
Latina, associado ao nosso potencial de pesquisa, não pode ser ignorado no aspecto de poder 
contribuir voluntária ou involuntariamente para a proliferação de armas de destruição em 
massa, pois as mesmas são compostas, em grande parte, por componentes e tecnologias de 
uso duplo. Ou seja, de itens cujo controle e detecção de transferências ilícitas são os mais 
difíceis. Portanto, acima de tudo, é necessário envidar esforços para multiplicar a capacidade 
governamental de conscientizar o empresariado brasileiro sobre essa ameaça. 

                                                           
289 O primeiro seminário nacional a ser realizado pelo Pronabens na área biológica está previsto para ocorrer em 
outubro de 2008. 
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3.1.7 Parágrafo Operativo nº 9 

9. Convoca todos os Estados a promover diálogo e cooperação sobre não-proliferação de 
modo a discutir as ameaças postas pela proliferação de armas nucleares, químicas ou 
biológicas, e seus meios de lançamento; 

3.1.7.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
O presente parágrafo não teve, também, um posicionamento brasileiro, em contraste 

ao que fez os Estados Unidos. No entanto, como concluímos após a avaliação do texto norte-
americano, tratou-se de repetição de abordagem sobre várias ações governamentais, no âmbito 
nacional e internacional, com a finalidade de promover a cooperação nas atividades que visam 
prevenir a proliferação de ADM e, ao mesmo tempo, manter esse tema permanentemente em 
foras relacionados ao assunto. 

Pressupondo que, no entendimento do Brasil, tal informação já se encontra distribuída 
ao longo do seu Relatório, talvez conviesse mencionar, numa eventual atualização do mesmo, 
os resultados positivos obtidos pelo País quando coordenou e realizou a Reunião Plenária do 
Grupo de Supridores Nucleares em Brasília, no ano 2006. O Presidente eleito do NSG, no 
caso, um brasileiro, ficou também com a responsabilidade de promover a adesão ao referido 
regime de controle de exportações por aqueles países que, apesar de possuir relevância no 
aspecto de transferência de bens sensíveis da área nuclear, ainda não atingiram os requisitos 
mínimos para adesão ou, então, não demonstravam interesse em fazê-lo. Nesse sentido, o 
Presidente do Grupo realizou diversas atividades de extensão nos mencionados países 
buscando, inclusive, promover a adesão voluntária às Diretrizes do NSG, o que está em 
perfeita sintonia com os objetivos do presente item da Resolução 1540. 

Com relação à promoção do diálogo para discussão do tema proliferação nas demais 
áreas, as atividades desenvolvidas pelo Governo brasileiro relativas ao Pronabens vêm a 
completar lacuna que existia no País. Por outro lado, o envio de seus representantes para 
discutir o assunto em fórums internacionais290, ou a manutenção dos mesmos no exterior, 
                                                           
290 Outras atividades que contaram com a presença de diplomatas brasileiros e estão indiretamente relacionados 
ao tema e, inclusive ao terrorismo, são constantes dos relatórios anuais submetidos pelo Itamaraty à Presidência 
da República. Por exemplo, em 2006, destacamos a participação nos seguintes eventos: Comitê Interamericano 
contra o Terrorismo, Grupo de Trabalho Especializado sobre Terrorismo do Mercosul, Convenção 
Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico de Armas de Fogo, Comissão de Prevenção do Crime e Justiça 



    
Universidade de Brasília 
 

- 289 - 

como é o caso das missões diplomáticas, já é uma prática  antiga no Brasil e, também, atesta a 
sua preocupação sobre a matéria. 

Logo, percebemos que Brasil e Estados Unidos atendem os requisitos deste item da 
Resolução. Os EUA, numa posição mais tradicional de liderança nos debates e promoção 
internacional da discussão sobre não-proliferação. O Brasil, de forma mais modesta, mas não 
menos importante, considerando sua posição de potência regional na América do Sul, 
participa ativamente no debate sobre o mesmo tema, porém nunca abdicando de colocar na 
pauta a questão do desarmamento. 

3.1.8 Parágrafo Operativo nº 10 

10. Ainda, para enfrentar essa ameaça, convoca todos os Estados, em conformidade com suas 
autoridades legais e legislação nacionais e em consonância com a lei internacional, a agir 
cooperativamente para prevenir o tráfico ilícito de armas nucleares, químicas ou biológicas, 
seus meios de lançamento e materiais correlatos; 

3.1.8.1 Análise Comparativa dos Posicionamentos Nacionais  
No presente Parágrafo Operativo tivemos mais uma vez, para Brasil e Estados Unidos, 

duas abordagens distintas na forma de enfatizar tópicos que já haviam sido motivo de 
discussão prévia ao longo dos seus Relatórios. 

Da parte brasileira, se procurou evidenciar suas medidas, tomadas em conjunto com a 
Argentina, em promover o banimento de iniciativas de uso da energia para os fins que não 
sejam os pacíficos. Além disso, se destacou sua atuação em orquestrar adoções de medidas 
extras no âmbito do Mercosul, visando prevenir e combater o tráfico ilícito de materiais 
nucleares.  O Brasil também enfatizou suas ações no sentido de coadunar o intercâmbio de 
tecnologia com outros países, mas atribuindo sempre  uma grande importância na cooperação 
internacional baseada no fiel cumprimento dos mecanismos relativos ao desarmamento e não-
proliferação. Finalmente, destaca a importância de sua participação em atividades de 
cooperação internacional e de troca de informações, principalmente de inteligência. Tais 
                                                                                                                                                                                     
Penal, Grupo de Ação Financeira Internacional; Grupo de Ação Financeira da América do Sul; e Conferência das 
Partes da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional. 
Maiores detalhes no link:  http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/PrestacaoContasPresidente/2006/VOLUME%20I 
/I-V-14.pdf 
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medidas, associadas à adesão ao Banco de Dados de Tráfico Ilícito da AIEA (ITDB), são 
indicadas como fortalecedoras da prevenção de tráfico ilícito de tecnologias, particularmente 
as nucleares, nesse último caso. 

Os EUA, por sua vez, procuraram enfatizar a importância de sua Iniciativa de 
Segurança sobre Proliferação (PSI) como mecanismo que, baseado na cooperação com outros 
países, viabiliza a interceptação de cargas ilícitas e do transporte não autorizado de materiais, 
equipamentos e demais tecnologias destinadas à construção de ADM. Tal iniciativa é 
resultante, na grande maioria das vezes, de longas negociações bilaterais e tem, em alguns 
casos, encontrado fortes resistências, à luz do direito internacional, dado o caráter intrusivo 
que a mesma impõe ao trânsito de cargas no exterior. 

O que os EUA não mencionaram no presente Parágrafo, nessa mesma linha de ação, 
foram os resultados obtidos até o presente momento pela implementação internacional de sua 
Iniciativa de Segurança de Container (CSI). De forma semelhante e também cooperativa, os 
EUA buscam interceptar as cargas aqui mencionadas antes mesmo que as mesmas partam dos 
países exportadores em direção ao seu território.  

Observando-se os dois posicionamentos, fica claro ao leitor que o Brasil se comportou 
de forma que o identifica numa posição de potência regional que busca, por meio do incentivo 
da cooperação internacional, ampliar a eficiência das medidas de combate ao tráfico ilícito de 
tecnologias aplicáveis à construção de ADM em seu território e, em sua região na América do 
Sul. Este último resultado, principalmente pela atuação brasileira nas negociações de novas 
medidas no Mercosul. 

Quanto aos Estados Unidos, sua busca da cooperação se projeta globalmente. No 
entanto, o que se percebe é o típico comportamento da superpotência, quando projetando seu 
poder de enforcement no combate ao tráfico ilícito de tecnologias relacionadas ADM, mas 
com o objetivo fundamental de proteger seu próprio território. Isto é evidenciado tanto pela 
mencionada PSI, quanto pela omitida CSI. A sua busca pelo apoio universal se faz, no 
entanto, fundamentada em uma discreta menção sobre a possibilidade de desmantelamento de 
redes de proliferação, como resultado da PSI. 
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PARTE 3 

4. Validação das Hipóteses Formuladas 
A análise comparativa dos dois Relatórios Nacionais, associada  aos documentos 

encaminhados ao CSNU até julho de 2008, permite o levantamento de alguns dados 
interessantes. Esses documentos englobam, para cada país, o Relatório Nacional, respostas a 
eventual questionamento por parte do Comitê 1540, preenchimento de tabela específica 
contendo respostas a questionário elaborado pelo mesmo Comitê291 e, ainda, acesso ao Banco 
de Dados de Legislação Nacional, disponível na página relativa à Resolução 1540, no portal 
do CSNU. Como discutido anteriormente, o documento brasileiro contendo a mencionada 
tabela foi disponibilizado ao Comitê 1540 em setembro de 2005. Cabe destacar, no entanto, 
que a informação equivalente dos EUA foi disponibilizada somente em março de 2008. 

Para simplificação de eventual consulta, foi elaborada uma tabela comparativa dos 
dois bancos de dados, sendo que a mesma se encontra reproduzida no Anexo III desta tese. 
Com o intuito de comprovar o que se observou na análise individual de cada Relatório, foi 
realizada uma contabilização dos instrumentos legais disponíveis no referido Anexo, a qual, 
depois de eliminadas as repetições de referência, resultou no seguinte montante: 

a) Banco de Dados do Brasil � 62 instrumentos legais distintos 
b) Banco de Dados dos EUA � 102 instrumentos legais distintos 
Portanto, temos um dado numérico que confirma nossa observação sobre o volume 

contido no arcabouço jurídico de cada país, que resulta num valor superior para o caso dos 
Estados Unidos, como já esperado. Afinal, são duas classes bastante dessemelhantes de 
países, com volumes de atividades comerciais, de controle e de licenciamento que refletem 
seus respectivos poderes econômicos e diferentes níveis de desenvolvimento. Ademais, no 
caso dos EUA, um grande número de instrumentos legais é relacionado ao controle, produção 
e enforcement sobre atividades diretamente relacionadas a armas de destruição em massa, das 

                                                           
291 Documento “United Nations Security Council - S/AC.44/2004/(02)/17/Add.1” - Distribuição Geral - 23 de 
setembro de 2005 – Carta do Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, endereçada ao 
Presidente do Comitê 1540, encaminhando o segundo Relatório Nacional do Brasil. Anexo à carta encontra-se 
uma tabela com extensão de 47 páginas, contendo relação organizada de toda a legislação brasileira informada 
em seu Relatório Nacional, o qual foi submetido ao Comitê 1540 em outubro de 2004. Cópia disponível no Link: 
http://www.un.org/sc/1540/nationalreports.shtml 
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quais é possuidor de todos os tipos, incluindo os vetores de lançamento. Tal preocupação, 
naturalmente, não é registrada no caso brasileiro.  

Uma segunda análise interessante, até porque vem a contribuir na avaliação de uma 
das hipóteses estabelecidas para o caso brasileiro, diz respeito ao processo de revisão e 
criação de novos instrumentos legais no país, como resultado da aprovação da Resolução 
1540, em abril de 2004. Esta análise foi facilitada pela qualidade dos dados disponibilizados 
pelo Governo brasileiro nos documentos enviados ao Comitê 1540, pois estão sempre 
detalhados com a finalidade e data da entrada em vigor de cada mecanismo legal informado. 
Tal análise foi concluída como praticamente inviável no caso norte-americano, pois, além do 
grande número de mecanismos, para a grande maioria não foi informada nem a data de 
criação ou de entrada em vigor. 

Na escolha de um critério adicional para o caso do Brasil, decidiu-se incluir na análise 
qualquer instrumento legal referente ao ano de 2004 em diante. Como a Resolução 1540 foi 
aprovada em abril do mesmo ano, presume-se que os movimentos nacionais para atualização 
do arcabouço legal foi influenciado desde o início de 2004 e, inclusive, por força das medidas 
relativas ao Comitê Contra o Terrorismo, estabelecido pela Resolução 1373 (2001) do 
Conselho de Segurança. 

Portanto, no caso brasileiro e em ordem cronológica, foram identificados os seguintes 
instrumentos internos aos órgãos envolvidos em atividades de interesse ao presente tema, bem 
como mecanismos legais “pós-Resolução 1540”: 

• Portaria № 420/2004, de 12 de fevereiro de 2004 – Regulamentos para o transporte 
de produtos perigosos. 

• Portaria MCT/CGBE № 49, de 16 de fevereiro de 2004 – Provisões internas ao 
MCT relativas a atividades de licenciamento e sobre a Autoridade Nacional no 
assunto. 

• Resolução CIBES № 2, de 19 de outubro de 2004 – Atualização da Lista Nacional 
de Controle de Exportação da Área Missilística. 

• Lei no. 11.106, de 28 de março de 2005 – Emendas ao Código Penal, em tópicos 
relativos a seqüestro e cárcere privado. 
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• Portaria MCT № 339, de 12 de maio de 2005 – Provisões internas ao MCT 
relativas a atividades de controle de exportação de bens sensíveis. 

• Decreto № 5.459, de 07 de junho de 2005 – Sanções aplicáveis às condutas e 
atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 
associado. 

• Decreto № 5.535, de 13 de setembro de 2005 – Atualizado pelo Decreto № 6.061, 
de 15 de março de 2007 – Aprova a estrutura regimental vigente do Ministério da 
Justiça, estabelecendo as funções do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional.292 

• Lei № 11.254, de 27 de dezembro de 2005 – Legislação de sanções penais em 
conexão com assuntos relativos à CPAQ. 

 
O que percebemos nessa pequena lista simplificada (curiosamente contendo um 

número maior do que aquele informado pelos EUA, sob as mesmas condições) é que medidas 
de atualização ou de inovação do sistema legal brasileiro foram tomadas principalmente ao 
longo de 2004 e 2005. Tal fato reflete as providências imediatas por parte do Brasil, 
contribuindo para o seu atendimento à UNSCR 1540.  

Estas atividades foram se desacelerando com os anos, conforme se verificou pelo 
Relatório Nacional brasileiro, porque o conjunto de leis existentes aparenta ser satisfatório 
para viabilizar o combate à proliferação de ADM e o combate ao terrorismo. Novos 
instrumentos deverão surgir, mas muito provavelmente como conseqüência de posterior 
adesão, ratificação ou entrada em vigor de algum novo mecanismo multilateral nesse sentido. 

Vejamos, então, uma das duas hipóteses formuladas para o Brasil no Capítulo 1: 
“O Brasil está implementando adequadamente a UNSCR 1540, seja pelo comprometimento 
de suas autoridades legislativas com a revisão do arcabouço legal brasileiro, seja pelo 
devido provisionamento e aplicação, por suas autoridades executivas, dos recursos físicos e 
financeiros necessários”. 
                                                           
292 Conforme o Artigo 11, parágrafos V e VII, o presente Decreto define este órgão como “Responsável por 
coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao crime organizado transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, e por 
promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional, prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional no País.” Texto disponível no Link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6061.htm#art6 
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Considerando a componente legal da hipótese em pauta e os dados avaliados até então, 
podemos assumir que o País, além de possuir um satisfatório arcabouço jurídico em 
atendimento à Resolução, está se empenhando para sua revisão, bem como adequação à nova 
realidade das ameaças que levaram à aprovação da mesma. Existem, no entanto, algumas 
lacunas que não podem passar despercebidas pelas autoridades competentes, como discutimos 
ao longo da análise do relatório brasileiro, o que torna a presente hipótese parcialmente 
refutável.  

Trata-se, por exemplo, da questão de uma solução opcional para o Projeto de Lei do 
Senado - PLS 310/95, fundamental para respaldar o controle de transferências de importação 
e exportação de bens sensíveis. Tal Projeto de Lei vem tropeçando em diversas barreiras 
dentro do Poder Legislativo desde 1995 e, até a presente data, não atingiu seu objetivo inicial, 
nem mesmo, aparentemente, a compreensão de sua relevância. Ao se buscar a sugerida opção 
ao PLS 310/95, talvez seja oportuno incorporar a questão da Cláusula de Catch-All e, ainda, 
antecipar a abordagem sobre as transferências intangíveis (relativas a informações e 
conhecimento de assuntos sensíveis), dois itens que se encontram sem respaldo legal no 
preenchimento da Tabela/Questionário submetida pelo Brasil ao Comitê 1540. 

No que tange ao segundo componente da mesma hipótese, ou seja, o provisionamento 
e aplicação de recursos físicos e financeiros, alguns exemplos comparativos foram 
apresentados ao longo do presente capítulo, demonstrando um déficit significativo entre o que 
é feito nos EUA e o que pode e deve ser feito pelo Brasil. O Governo brasileiro precisa, 
portanto, rever principalmente sua postura de priorização orçamentária no que se refere ao 
preparo e treinamento adequado de agentes que atuam na área de enforcement e controle de 
fronteiras.  

Afinal, a fiscalização de bens e tecnologias sensíveis (lembrando que incluem bens de 
uso duplo) requer conhecimentos específicos das áreas nuclear, química, biológica e 
missilística, além de percepção não trivial da aplicação dual dos bens em questão. Deve-se 
manter em mente que uma atuação ineficaz no controle das mercadorias, quando elas cruzam 
nossas alfândegas, simplesmente compromete ou anula todos os esforços prévios realizados 
pelas autoridades nos processos de licenciamento e controle de exportação dessas 
mercadorias. Conseqüentemente, temos mais um ponto que contradiz parcialmente a nossa 
expectativa positiva de comprovação da presente hipótese. 
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Mudando o enfoque da matéria, vejamos a seguir o que os Relatórios Nacionais nos 
propiciam como subsídio para discutirmos a segunda hipótese formulada para o caso do 
Brasil. No que se refere à questão da oferta de assistência estimulada pelo Parágrafo 
Operativo № 7 da Resolução 1540, ao longo do presente estudo comparativo observamos que 
este posicionamento foi enfatizado inúmeras vezes pelos EUA. Sua oferta, conforme conteúdo 
de documento disponível no portal do Comitê 1540, é abrangente e envolve, inclusive, 
suporte logístico para atividades de treinamento. 

O Brasil, mesmo que de forma bem mais singela, mantém no mesmo portal sua 
proposta de prestação de assistência endereçada a países da América Latina e Região do 
Caribe, no que se refere principalmente a trabalhos de estabelecimento de infra-estrutura legal 
e regulatória para atender as provisões da Resolução. Tal proposta é fundamentada na questão 
histórica do País em suporte às atividades de não-proliferação e desarmamento na referida 
área geográfica e, ainda, na qualidade do seu sistema legal correlato a esta finalidade. 

Com base nestes fatos, temos condições então de avaliar a segunda hipótese: 
“Com base em sua experiência positiva no que respeita a UNSCR 1540, que emprega, 
inclusive, referência internacional no seu aprimoramento, o Governo brasileiro tem 
condições de oferecer assistência a países que carecem de apoio na implementação 
nacional da referida Resolução”.     

Dividindo o texto em três partes e, considerando os fatos ocorridos no País desde o 
estabelecimento da Resolução 1540, ou mesmo antes da mesma existir, podemos concluir 
inicialmente que os resultados positivos obtidos até então são decorrente de políticas de não-
proliferação e combate ao terrorismo engendradas nos Poderes Legislativos e Executivos do 
Brasil, até mesmo por força de sua Carta Magna.  

Quanto à segunda parte da hipótese, é fundamental destacar a nota encaminhada ao 
Comitê 1540, onde o Brasil afirma que as resoluções, acordos e tratados internacionais 
ratificados por seus representantes legais são considerados como equivalentes a leis 
(ordinárias) nacionais. Esta equivalência, além de fundamental, é considerada um dos passos 
iniciais, o qual deve ser seguido pelo estabelecimento de instrumentos que penalizem 
adequadamente os ilícitos relacionados. É o caso da CPAQ, que foi internalizada no País, e 
que passou a dispor recentemente de mecanismos de criminalização, por meio da já 
mencionada Lei № 11.254, de 27 de dezembro de 2005.  
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Portanto, a adoção pelo País de referências internacionais, tais como aquelas 
estabelecidas por atos multilaterais, tem contribuído para o aperfeiçoamento do seu sistema 
legal, resultando num atendimento mais adequado ao que se encontra preconizado na 
Resolução 1540. 

Com base nessas duas avaliações iniciais, chegamos a uma conclusão no que se refere 
a terceira e última parte dessa mesma hipótese. Ou seja, com enfoque geográfico no âmbito da 
América do Sul e Região do Caribe, o País possui comprovada experiência histórica e 
condições de ofertar e prestar adequada assistência na avaliação e implementação de estrutura 
legal e regulatória nacional visando o atendimento da Resolução 1540.  Em resumo, a 
segunda hipótese pode ser considerada como integralmente validada, o que é um resultado 
muito positivo à luz da presente análise. Afinal, o que se espera de uma potência do calibre 
que representa o Brasil na sua esfera regional, é a demonstração de uma competência 
exemplar, o que é consolidado na sua postura voluntária de auxílio a países menos 
desenvolvidos administrativa ou tecnologicamente. 

Mudando nosso enfoque para avaliação das hipóteses formuladas para os Estados 
Unidos e, retomando a questão comparativa sobre o volume de instrumentos legais 
informados ao Comitê 1540, temos uma ampla vantagem numérica em favor dos EUA, o que 
reflete sua característica de superpotência e ator de nível global. Tais instrumentos, em geral, 
já estavam implementados no sistema legal norte-americano em data anterior à aprovação da 
Resolução 1540.  Basta notar que o Congresso dos EUA decidiu pela aprovação da Lei Anti-
Terrorismo ainda na década de 90, como medida de reforço da legislação americana em 
conseqüência dos atos terroristas contra o World Trade Center, em 1993, e contra uma 
agência federal em Oklahoma, em 1995.293 

Como já discutido, uma parte significativa dos referidos instrumentos lida com a 
questão das armas de destruição em massa. Portanto, resultando num controle bastante 
abrangente visando à segurança e à eficácia da administração de sua produção, transporte e 
armazenamento. Por outro lado, uma nova postura mais enfática passou a ser adotada pelo 
Governo americano após os atentados terroristas do dia 11 de setembro. É o caso, por 
exemplo, da controvertida Lei Patriota, de outubro de 2001, que veio a ampliar 

                                                           
293 O Terrorismo de Estado no “mundo real/virtual”. Paper de MARTINEZ, Vinício C.. Disponível no site: 
http://www.gobiernoelectronico.org/node/5204 
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tremendamente o poder e a intrusividade do Governo sobre indivíduos residentes nos EUA e 
no exterior294.  

Em resumo, buscou-se aplicar de forma incisiva os instrumentos legais existentes, bem 
como se partiu para a busca de novas soluções, para tornar mais eficaz o combate ao 
terrorismo e às atividades de proliferação de ADM. Ao longo do Relatório estadunidense 
tivemos vários exemplos de novas iniciativas, incluindo uma grande maioria delas com 
aplicação internacional e sob a liderança dos EUA, como é o caso da PSI (Proliferation 
Security Initiative), e da CSI (Container Security Initiative). Observou-se, também, o 
estabelecimento de novos procedimentos domésticos de controle, e de políticas de priorização 
orçamentária visando aumentar a segurança interna do País. 

Portanto, tomando como base o relatório analisado e, destacando os pontos aqui 
mencionados, podemos concluir como válidas as assertivas postas na seguinte hipótese 
formulada: 
“A postura dos Estados Unidos, como um dos países líderes nos regimes de não-
proliferação e por ser esse um dos eixos de suas políticas de segurança interna, regional e 
global desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, contribui decisivamente 
para o combate à proliferação de ADM ”. 

Tal conclusão é reforçada ainda mais no caso de considerarmos as ofertas de 
assistências internacionais norte-americanas no combate à proliferação em pauta. Esta é a 
situação, por exemplo, do envio ao Brasil de funcionários ligados ao DOE para aplicar curso 
de treinamento de agentes federais nos trabalhos de identificação de tráfico ilícito de 
componentes empregáveis na construção de ADM.295 

Por outro lado, a avaliação da evolução do quadro legal americano, associado às novas 
iniciativas e mecanismos desenvolvidos nos recentes anos, não pode ser considerada 
isoladamente sem vincularmos ao fato de se tratarem de atividades relacionadas à atual 
                                                           
294 USA PATRIOT Act - "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001" – Lei controversa aprovada pelo Congresso americano em 26 de 
outubro de 2001, que visa “impedir e punir atos de terrorismo nos EUA e no mundo, melhorar as ferramentas 
investigatórias das leis de enforcement, e para outros propósitos.” Disponível no Link: 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-in/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid= f:publ056.107 
 
295 Treinamento originalmente denominado “Commodity Identification Training”, desenvolvido pelo Argonne 
National Laboratory. Este evento ocorreu em 2007, como já mencionado anteriormente. A equipe de peritos 
americanos envolvida no assunto possui uma agenda normalmente repleta de viagens a países interessados em 
sua oferta de treinamento. Informações adicionais no site: http://www.anl.gov/Media 
_Center/News/2005/NE050204.html 
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potência hegemônica. Como observamos ao longo de nossas análises, os Estados Unidos não 
estão medindo esforços ou estabelecendo tetos orçamentários relativamente desprezíveis 
perante a dimensão do problema de se buscar a segurança de seu cidadão e de seus bens, 
estejam eles onde estiverem no mundo. Tal ação, quando limitada ao território americano, já 
demonstrou sua eficácia na redução das ameaças postas pelas organizações terroristas ou 
pelos atores não-estatais, atuando individualmente ou de forma estrutural organizada.  

No entanto, os episódios envolvendo o envio de correspondências contaminadas com 
esporos de antraz (episódio conhecido como Amerithrax), e que perduraram por várias 
semanas após a primeira ocorrência em 18 de setembro de 2001, caracterizam um sucesso 
temporário do Governo americano no combate ao terrorismo biológico. Como o caso 
permanece sem solução até a presente data, permanecem também as medidas de segurança 
adotadas nos serviços postais americanos ou de entregas rápidas.296 

As movimentações dos EUA no sentido de induzir uma adesão globalizada no 
combate ao terrorismo têm refletido positivamente no cumprimento dos mandamentos 
preconizados pela UNSCR 1540. Essas ações, mesmo que obtidas por meio de iniciativas 
exemplares internas aos EUA, continuam angariando apoio internacional e, acima de tudo, 
uma maior conscientização de que o terrorismo não se insere na lógica da territoriedade e de 
respeito às adjacências, quando se trata das questões de relações regionais de segurança297.  

Adicionalmente, ao promover a adoção de medidas mais eficientes e de cooperação 
internacional, o Governo estadunidense está  favorecendo diretamente a segurança de suas 
instituições localizadas no exterior. Essas mesmas instituições que, pelo fato de observarem 
internamente a legislação dos EUA, estabelecendo regras de procedimento e de 
comportamento, contribuem para a segurança dos cidadãos americanos que nelas trabalham 
ou transitam. Cabe, ainda, destacar a abrangência da Lei Patriota que, por definição, visa 

                                                           
296 O FBI apontou recentemente Dr. Bruce Edwards Ivins, um pesquisador sênior do Instituto de Pesquisas 
Médicas de Doenças Infecciosas (USAMRIID), localizado no Forte Detrick, EUA, como sendo o suposto único 
perpetrante. Porém, esse pesquisador suicidou-se e o caso está ainda para ser apreciado pelo Poder Judiciário. 
Informações adicionais disponíveis no Link do Jornal Associated Press (AP): http://ap.google.com/article/ 
ALeqM5icCsDXbi3Yojuvo5W4j01VxWio0wD92D4B1G0 
 
297 “Ainda sob o efeito da queda das torres gêmeas, trabalhava-se febrilmente também, no outro lado do 
Atlântico, na elaboração de uma nova legislação. Um processo que se perpetua até hoje. Desde 2001, novas leis 
de combate ao terrorismo não páram de ser votadas na Europa e leis existentes não deixam de ser reforçadas”; 
Câmera ou telefone? Estratégias européias contra o terrorismo - Editorial Eletrônico do Jornal Deutshe Welle – 
25 de abril de 2007. Texto disponível no Link: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2457187,00.html 
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“impedir e punir atos de terrorismo nos EUA e no mundo”.  Vejamos, então, a segunda 
hipótese formulada para os EUA no Capítulo I: 
 “O Governo dos Estados Unidos está reduzindo significantemente as ameaças de ataques 
terroristas em território estadunidense, o que se estende aos seus órgãos localizados em 
outros países, sob o auspício do combate destas mesmas ameaças  em nível global”. 

Os dados estatísticos sobre o período “pós-Resolução 1540” convergem 
favoravelmente para este entendimento. Não tivemos nenhum caso notório identificado como 
terrorismo dentro dos EUA desde setembro de 2001 (já se incluindo o evento Amerithrax). 
Fora do País, por outro lado, apesar de ter havido uma redução dos atentados terroristas contra 
órgãos americanos, o nível de ameaças em torno dos mesmos se elevou de forma 
significativa, principalmente em decorrência da postura assumida nas intervenções ou 
participações do atual Governo Bush na política de outros países298.  

Outro ponto a considerar é que, como discutimos na questão da Teoria de Segurança 
Regional, a atuação de uma superpotência é tão poderosa que permite a projeção internacional 
de seus interesses levando suas rivalidades a todas as partes do globo. No caso dos Estados 
Unidos, claramente se confirma tal fato. Afinal, parcerias para buscar e deter embarcações ou 
cargas ilícitas, em mar territorial internacional ou em portos de países aliados, contribuem 
para elevar a segurança mundial. Acima de tudo, impedem que as mesmas sequer alcancem o 
território americano, elevando, então, o nível de segurança interna dos EUA. 

No entanto, considerando o constante clima de insegurança ao qual a maioria dos 
cidadãos americanos está sujeita atualmente, nos EUA ou no exterior, a hipótese em pauta não 
pode ser considerada como totalmente validada. Afinal, o nível de medidas de segurança 
requeridas corresponde proporcionalmente ao nível das ameaças. Por essa mesma lógica, a 
redução de ocorrência de eventos terroristas não significa, necessariamente, a redução das 
ameaças, mas sim uma melhor eficácia no seu combate. Segundo Buzan, “Qualquer política 
razoável de segurança deve, endereçar as ameaças em ambos os modos: lidar com as 
ameaças assim que se surgirem, como por exemplo, reduzindo as vulnerabilidades pelo 
preparo de defesas,..., por um lado; por outro lado, lidar com suas causas, como por 

                                                           
298 Um atentado terrorista ocorreu contra Consulado dos EUA localizado na cidade de Gidá, Arábia Saudita, em 
07 de dezembro de 2004. Segundo as autoridades sauditas, trata-se da primeira vez na história que um evento 
como este é dirigido contra uma missão diplomática localizada naquele Reino. Maiores detalhes no Link: 
http://dn.sapo.pt/2004/12/07/internacional/eua_atacados_arabia_saudita.html 
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exemplo, buscando um acordo pacífico com seus causadores.”299 O que percebemos no caso 
americano é que sua política atende perfeitamente a primeira parte desta afirmação, mas, 
evidentemente, está muito longe de atender a segunda. 

5. Aplicação da Teoria do Complexo de Segurança Regional (RSCT) 
No decorrer do estudo comparativo em pauta, por várias vezes foi empregado os 

termos potência regional e potência hegemônica ou superpotência, quando nos referíamos, 
respectivamente, ao Brasil e aos Estados Unidos. Como discutido no Capítulo I, tal 
designação foi adotada com vistas à aplicação da Teoria do Complexo de Segurança Regional 
(RSCT), na qual caracterizamos esses dois países como componentes de dois Complexos de 
Segurança Regionais (RSCs) distintos, isto é, América do Norte (Complexo Centrado) e 
América do Sul (Complexo Padrão).  

Vejamos, de acordo com a RSCT, a aplicação da estrutura fundamental que define os 
dois complexos em questão: 

• A fronteira como sendo o elemento que delimita as diversas regiões 
Contorno perfeitamente delineado na configuração do mapa político e geográfico que 

delimita ambos os Complexos, América do Norte e América do Sul300. 
• A estrutura anárquica, que requer a existência de pelo menos duas unidades 

autônomas em cada complexo 
Fato historicamente confirmado nos dois RSCs em pauta. 
• A polaridade característica que reflete a distribuição de poder internamente à 
região 
- América do Norte: unipolar, e contendo a potência hegemônica (Estados Unidos). 
- América do Sul: multipolar, e que tem no Brasil umas de suas potências regionais 
mais relevantes. 

                                                           
299 Buzan, Barry. 2003. People States & Fears – The National Security Problem in International Relations. P.90. 
300 i) Complexo América do Norte: envolve três países (EUA, Canadá, México), além do Sub-complexo 
América Central (países da América Central e Região do Caribe). 
    ii) Complexo América do Sul: envolve o Sub-complexo Norte dos Andes (Peru, Equador, Colômbia, 
Venezuela e Guianas), e Sub-complexo Cone Sul (Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia). 
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• A construção social, que define os padrões de harmonia e hostilidade entre as 
unidades do RSC 

A harmonia prepondera em relação à hostilidade nas duas regiões, principalmente no 
caso da América do Norte.  

Conseqüentemente, com base nesses quatro parâmetros, podemos realizar uma 
prospecção sobre a futura evolução desses dois RSCs, por meio de análise de duas 
possibilidades: 

a) A manutenção do status quo, quando não se espera nenhuma mudança significativa 
na estrutura da RSC 

i) RSC América do Norte 
Os EUA deverão manter seus status de superpotência, sem sofrer qualquer ameaça da 

parte de seus vizinhos, Canadá e México, ou dos países que compõe o Sub-Complexo 
América Central. Logo, o Complexo deverá se manter como sendo do tipo Centrado. As 
fronteiras de tal RSC, não deverão se modificar, pois seria necessário um deslocamento das 
mesmas em direção ao RSC América do Sul, o que se configura como improvável.  

Adicionalmente, o comportamento de harmonia deverá se ampliar, por força de 
tratados e acordos multilaterais que visam à globalização da segurança e das Américas como 
um todo. 

ii) RSC América do Sul 
As três maiores potências regionais, as quais se localizam no previamente denominado 

Sub-Complexo Cone Sul (Brasil, Argentina e Chile) caminham de forma mais acelerada que 
os demais países do RSC para um patamar econômico e social superior ao atual. Desta forma, 
o status de cada um deles dentro do Complexo América do Sul deverá se manter e exigir, 
também, um maior investimento na área social e de desenvolvimento tecnológico.  

Conseqüentemente, a multipolaridade deverá ser uma característica perene para este 
complexo regional. O nível de hostilidade entre os países deverá sucumbir aos interesses 
comuns, a exemplo do que ocorreu na Europa, com o estabelecimento da União Européia. 
Desta forma, o fortalecimento das relações sul-americanas, devida à expansão do bloco 
comercial Mercosul (com a presente adesão da Venezuela), somada à sua parceria com a 
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Comunidade Andina (CAN), servirá de amálgama para a estrutura de cooperação se manter 
coesa no futuro.  

Como discutido no Capítulo I, tal estrutura, além de propiciar um canal de 
comunicação comercial entre os países do subcontinente sul-americano, transformará a 
América do Sul num complexo de segurança único, cuja composição, do ponto de vista da 
segurança, englobará quatro potências regionais, ou seja, Brasil, Argentina, Colômbia e 
Venezuela. 

b) Transformações Internas ou Externas ao RSC 
Os dois complexos regionais em consideração não demonstram qualquer indício de 

possibilidade de mudanças. Como observado no item anterior, o status quo deverá prevalecer, 
independentemente das atividades de penetração por parte dos EUA na Colômbia, a título de 
fortalecimento do combate ao narcotráfico. 

Considerando, então, que os mencionados complexos de segurança regionais estão 
perfeitamente delineados, bem como que temos estabelecido que não serão observadas 
mudanças na constituição dos mesmos, a Teoria do Complexo de Segurança Regional nos 
permite definir o que chamamos de Constelação de Segurança.  

Tal estrutura se divide em quatro níveis, os quais, aplicando-se às questões de 
interesse no debate comparativo sobre a implementação da Resolução 1540, no caso de Brasil 
e Estados Unidos, nos fornecem subsídios para desenhar um quadro geral abrangendo os 
diversos aspectos que foram extensamente discutidos ao longo da presente tese: 

a) Identificação de vulnerabilidades causadas pelas situações domésticas (nacional) 
dos Estados que compõem uma região, o que conduz a um quadro de segurança específico 
para cada membro da mesma. 

i) Brasil 
• Não produtor de ADM: Pode resultar no desconhecimento de tecnologias 

correlatas, por parte dos órgãos brasileiros de enforcement, ou ineficácia nos controles de 
proliferação de ADM. 

• Não tem em seu recente histórico número significativo de eventos terroristas: Pode 
decorrer na falsa percepção de imunidade ou segurança com respeito a práticas relacionadas 
ao terrorismo em seu próprio território. 
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• Possui uma longa extensão de fronteira, que engloba, inclusive, áreas não 
povoadas: Aumenta a dificuldade da fiscalização de atividades ilícitas, como aquelas 
relacionadas ao narcotráfico. 

• Emprego dos mesmos instrumentos legais para diversas finalidades: O excesso de 
centralização de poder jurídico sobre os mesmos atos legais pode resultar na ineficácia de sua 
aplicação, por falta de especificidade. Tal prática desestimula a revisão de leis existentes e a 
criação de instrumentos legais mais compatíveis com a realidade atual. 

• Possuidor do maior parque industrial do RSC: Logo, está sujeito a atividades de 
proliferação horizontal, ou seja, a transferência de tecnologias de uso duplo para outros 
Estados, rogue states ou atores não-estatais. 

• Prioridade orçamentária no Planejamento Plurianual da União: Os programas de 
Governo estão, em sua maioria, direcionados para outros aspectos que não aqueles relativos 
ao combate à proliferação de ADM, resultando numa redução crescente da parcela destinada a 
esta finalidade, a cada novo mandato presidencial. Portanto, dificultando o combate à 
proliferação horizontal. 

ii) Estados Unidos 
• País produtor de ADM: Portanto, está sujeito a atividades de proliferação vertical 

relacionada aos resultados de políticas nacionais em pesquisas e desenvolvimentos de 
tecnologias de produção de armas nucleares, biológicas, químicas e seus vetores, os mísseis. 

• País com alto desenvolvimento tecnológico e que possui em seu próprio território 
larga disponibilidade de bens de uso duplo: Logo, está também sujeito a atividades de 
proliferação horizontal. 

• País com o maior volume de transferências no seu RSC: O enorme fluxo comercial 
(importação e exportação) através de suas fronteiras dificulta os trabalhos de licenciamento, 
controle e enforcement, favorecendo a ocorrência de atividades ilícitas. 

• É uma Superpotência: Pelo fato de ter esse status e de praticar corriqueiramente 
atividades de penetração nas administrações e políticas de outros países, desenvolve antipatia 
internacional à sua cultura e ao seu povo, principalmente por atores não-estatais e rogue 
states. Portanto, resulta no estímulo à prática de atividades ilícitas preconizadas na Resolução 
1540. 

b) Definição das relações Estado-Estado que foram fundamentais para definição do 
RSC em questão 
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i) RSC América do Sul 
Este complexo observa uma política pacífica de convivência entre suas unidades, 

apesar da existência de diferenças entre metas de alguns governos, principalmente daqueles 
localizados na região que era definida (Buzan, 2003) como sendo o Sub-Complexo Norte dos 
Andes. No entanto, sob a liderança de suas potências regionais, com destaque para Brasil e 
Argentina, o Complexo de Segurança Regional América do Sul se configura como uma 
composição única, não mais dividida em dois sub-complexos, e procura atuar de forma 
cooperativa, minimizando os aspectos de hostilidades por meio de mecanismos integradores, 
como é o caso do Mercosul e da Comunidade Andina.  

Conseqüentemente, a implementação da Resolução 1540 está ocorrendo de forma 
progressiva, em decorrência de iniciativas individuais de suas unidades, além de ser 
fortalecida pela colaboração entre elas. Nesse último caso, favorecido também por assistência 
voluntária ofertada pelo Brasil. 

ii) RSC América do Norte 
Dada a presença e influência da potência hegemônica, além da questão da 

territorialidade, este RSC se mantém como um complexo baseado na cooperação entre suas 
unidades. Portanto, como na América do Sul, a implementação da Resolução 1540 está 
ocorrendo em decorrência de iniciativas individuais de suas unidades, mas de forma bastante 
acentuada pelo esforço dos EUA em garantir sua própria segurança. Há que se destacar a 
grande diversidade de assistências na implementação da Resolução 1540 voluntariamente 
ofertada pela superpotência. 

c) Avaliação do padrão de interação dos dois RSCs com a região vizinha 
Não há questões significativas recentes de securitização entre os dois RSCs em pauta, 

a não ser a atividade de penetração por parte dos EUA na questão do combate ao narcotráfico, 
na Colômbia, o que normalmente envolve atividades de lavagem de dinheiro, um dos alvos da 
Resolução 1540. Adicionalmente os EUA estão atuando de forma cooperativa com países do 
RSC América do Sul, como no caso do Brasil, por meio de programas como o CIT e CSI, 
com o objetivo de fortalecer a detecção de tráfico ilícito de bens e tecnologias relacionadas à 
produção de ADM. 

d) Relação existente entre as estruturas de segurança global e regional, definindo o 
papel da potência global na região. 
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A UNSCR 1540 determina padrões mínimos para os mecanismos que regem as 
seguranças regionais de modo a contribuir de forma mais efetiva para a segurança global. 
Portanto, há uma relação de compromisso entre ambas, o que está requerendo um esforço 
contínuo de revisão dos mecanismos legais existentes nos dois RSCs em pauta. Os Estados 
Unidos, como potência global, têm atuado positivamente com sua política de suporte à não-
proliferação de ADM e à universalização dos tratados sobre o tema. Adicionalmente, no que 
se refere à implementação da Resolução 1540, em particular às regiões menos desenvolvidas, 
prestam voluntariamente assessoria técnica e administrativa, além de oferecerem algum tipo 
de suporte financeiro.  

Concluindo a presente análise, notamos que pelo emprego da RSCT pudemos 
enquadrar os dois países, objeto de nosso estudo, claramente como atores relevantes dentro de 
dois distintos Complexos de Segurança, bem como pudemos organizar pontos fundamentais 
observados ao longo das avaliações dos Relatórios Nacionais do Brasil e dos Estados Unidos, 
à luz da Resolução 1540. Tal enquadramento e organização comparativa viabilizou uma 
análise detalhada e comprovação da influência das características desses dois países, como 
unidades ativas dentro de seus respectivos RSCs, sobre a implementação da Resolução em 
pauta. 

6. Contextualização Política da Resolução 1540 
Ao procedermos nossa leitura crítica da Resolução 1540, não nos prendemos à uma 

análise da contextualização política, tanto dos atores estatais e não-estatais envolvidos, ou de 
eventos afetos pela sua aplicação, o que deixamos como sugestão para futuras pesquisas 
visando a Resolução em pauta.  Os dois relatórios analisados, e submetido aos exames pelo 
Comitê 1540, não apresentaram de forma evidente algumas questões políticas que mereceriam 
um maior destaque para que tenhamos uma melhora na eficácia  de implementação de tal 
mecanismo do CSNU. 

No caso dos Estados Unidos, por exemplo, sua interpretação quanto às definições 
sobre o que são atividades terroristas, ou o que é terrorismo (mesmo não havendo uma 
definição consensual e oficial no âmbito da ONU), viabiliza aberturas de portas para a 
aplicação de medidas drásticas sobre Estados, pessoas e grupos de pessoas ou demais atores 
não-estatais que sejam classificados pelas autoridades estadunidenses como terroristas ou que 
suportem este tipo de atividade. Portanto, os EUA empregam todas as ferramentas que lhe são 
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fornecidas pela Resolução 1267 (relativa à Al-Qaeda e Talibã e Entidades e Indíduos 
Associados), somadas àquelas referentes a medidas requeridas pela implementação da 
Resolução 1373 (2001), que estabeleceu o Comitê Contra-Terrorismo (CTC). Tal percepção é 
evidenciada, por exemplo, por Marcial A. Garcia Suarez (2008), quando o autor destaca que: 

“O terrorismo apresentado, enquanto ameaça existencial, permite ao governo norte-americano 
implementar um conjunto de ações no plano político interno, bem como externo. Tais ações, sem a 
justificativa do terrorismo, seriam, se não impossíveis, muito mais custosas politicamente. O 
terrorismo posto como ameaça existencial permite incorporar um conjunto de medidas políticas que se 
justificam e se legitimam.” 

Mais adiante Marcial Suarez também afirma: 
“Assim, não havendo uma definição universal válida para oconceito de terrorismo e principalmente 
sobre as características do atores terroristas, essa categoria pode ser implementada na justificativa para 
intervenções no cenário internacional por atores que possuem capacidade para tal.” 

Portanto, observamos que a política norte-americana de combate ao terrorismo é 
fortemente favorecida pela implementação das duas mencionadas resoluções, adicionalmente 
à própria UNSCR 1540. Tal evento fica ainda mais evidente ao observarmos empenho e o 
apoio dado pelos EUA à aprovação de cada uma delas no Conselho de Segurança. Ademais, 
como observado ao longo dessa tese, comprovadamente a PSI e a CSI são instrumentos que se 
tornaram iniciativas estadunidenses cuja aceitação universal desejável vem sendo facilitada 
pela implementação, principalmente, das Resoluções 1373 e 1540.  

Por outro lado, como nota Marcial Suarez, ao instrumentalizar o conceito de 
terrorismo, os governos eventualmente ignoram o contexto político envolvido e se atém 
principalmente na forma violenta em que a ação do ator foi realizada. Esta prática, no entanto, 
não é a regra geral, pois a associação da política que fundamentou o ato, às vezes, é vinculada 
à classificação do ator como terrorista.301 

Temos como exemplo claro que as ações criminosas da Al-Qaeda são universalmente 
reconhecidas como atividades terroristas, principalmnte após os atentados ao World Trade 
Center em 2001. Porém, no caso da América do Sul, as ações das Fuerzas Armadas 

                                                           
301 América Latina frente aos desafios ao combate do Terrorismo Internacional: Soberania versus Intervenção. 
Marcial A. Garcia Suarez, na obra “Análise de Conjuntura OPSA”; no. 9; Setembro 2008. Disponível no Link: 
http://observatorio.iuperj.br/pdfs/52_analises_AC_n_09_set_2008.pdf 
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Revolucionarias de Colombia (FARC)302 encontram divergências na sua classificação. Em 
pronunciamento realizado em 2003, a Ministra da Defesa da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, 
solicitou aos países vizinhos de sua região que classificassem as FARC como grupo terrorista. 
Tal pedido não contou com o apoio do Brasil, que preferiu se abster, destacando que tal 
posicionamento poderia impedí-lo de ser um mediador em um possível processo de paz. 
Especulações, na época, levantaram até mesmo a possibilidade de uma intervenção na 
Colômbia, por parte dos Estados Unidos, caso houvesse uma condenação regional das FARC, 
no âmbito da América do Sul, com a designação de grupo terrorista.303  

No entanto, após o ano de 2003, foram as forças colombianas que realizaram incursões 
por duas vezes em territórios vizinhos sob o pretexto de estarem combatendo atividades 
terroristas. Em 14 de dezembro de 2004 o chefe de relações internacionais das FARC, 
Rodrigo Granda, foi sequestrado por militares colombianos durante ação empreendida dentro 
da Venezuela, bem próximo da fronteira com a Colômbia, o que gerou os devidos protestos 
do Presidente Hugo Chaves.304  

Em março de 2008, um outro ataque, também por parte de forças militares da 
Colômbia, a um acampamento das FARC montado dentro do Equador resultou na morte do 
porta-voz da mesma, Raul Reyes, e de outros vinte guerrilheiros. Tal ação, mais uma vez teve 
repercursão regional, e que contou com a reprovação por parte de governos como do Brasil e 
Venezuela, os quais apoiaram os protestos do presidente do Equador305.  

O que se conclui desses dois eventos,  considerando que ambos foram entendidos 
pelos Estados Unidos como medidas necessárias de combate a um  inimigo comum, ou seja, o 
terrorismo, é que cada vez mais a Colômbia está se apoiando em sua própria interpretação 
                                                           
302 FARC (ou FARC-EP) é a abreviação para “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 
Pueblo”. Informações complementares no Link: http://simple.wikipedia.org/wiki/FARC. 
 
303 BBC News. Artigo “FARC: Colombia y Brasil em desacuerdo”; 20/fevereiro/2003. Destaca  o diferente 
entendimento entre Brasil e Colômbia quanto a classificar as FARC como grupo terrorista. Disponível em: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2782000/2782299.stm 
 
304 Wikinews. Artigo: “Capture of FARC member creates crisis between Venezuela and Colombia”. 
15/janeiro/2005. Disponível em: http://en.wikinews.org/wiki/Capture_of_FARC_member _creates_crisis_ 
between_ Venezuela _and_Colombia. Acesso em 10 de outubro de 2008. 
 
305 The Independent. Artigo “The Big Question: Why has Colombia invaded Ecuador, and why is Venezuela 
joining the fight?”; By Paul Vallely; 5/Março/2008. Como estabelece o título, analisa questões de políticas 
regionais sobre o tema FARC na América do Sul. Disponível em: http://www.independent.co.uk/ 
news/world/americas/the-big-question-why-has-colombia-invaded-ecuador-and-why-is-venezuela-joining-the-
fight-791263.html 
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política sobre a FARC, ao mesmo tempo em que o País se sente respaldado em suas ações 
miliatres pelo aval dado pela potência hegemônica. Tal atitude, no entanto, é tomada a 
despeito da falta de consenso regional de seus países vizinhos sobre se a referida organização 
guerrilheira deve ou não ser tratada como organização terrorista. 

Remetendo a presente discussão também para a questão da Tríplice Fronteira (Brasil, 
Paraguai e Uruguai), que conta com a presença de representantes da comunidade islâmica e, 
onde já se observaram crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e contrabando (de 
itens em geral ou de armas), percebemos que se trata de uma região securitizada em função 
desses tipos de crimes, considerados comuns para aquela região. Por outro lado, existe a 
possibilidade de que os mesmos sejam empregados para apoiar atividades terroristas. No 
entanto, a devida cautela no tratamento desta questão é fundamental para se evitar tomada de 
medidas corretivas errôneas ou ações equivocadas na Tríplice Fronteira. Como bem 
estabelece Marcial Suarez (2008):  

“Transladar o conceito do terrorismo ou terrorismo islâmico para a América Latina, tal qual usado em 
outros contextos, sem considerar o contexto político da região, cria uma imagem deformada da 
realidade”.  
[...] “Contudo, esses dados (sobre os crimes observados na Tríplice Fronteira) não são suficientes para 
que se possa inferir sobre a América Latina toda uma construção teórica e discursiva que visa a 
legitimar um determinado conjunto de ações políticas no plano internacional, sendo a principal a 
intervenção ativa nos assuntos de segurança interna por parte de atores estrangeiros.” 
[..] “O combate ao terrorismo deve ser global e contextual e deve ser levado adiante repeitando as 
demandas envolvidas em cada cenário político.” 

Portanto, levando-se em consideração as questões relacionadas às FARC e à Tríplice 
Fronteira, é de fundamental importância os constantes posicionamentos brasileiros de repúdio 
às intervenções por parte de Governos que se demonstram míopes aos princípios do direito 
internacional, como estabelecido na Carta da OEA, no que tange à inviolabilidade do 
território de um Estado. Trata-se do preceito básico do respeito da soberania de cada nação.306  

Temos, por exemplo, as palavras do embaixador brasileiro, Osmar Chohfi, 
Representante Permanente do Brasil junto à OEA, em reunião extraordinária realizada em 
março de 2008, pela referida Organização, para tratar do tema “La Incursión en Territorio del 
                                                           
306 Comentário sobre o discurso do Embaixador brasileiro, Osmar Chohfi, Representante Permanente do Brasil 
junto à OEA (Acta 1632/08), conforme o texto: América Latina frente aos desafios ao combate do Terrorismo 
Internacional: Soberania versus Intervenção. Marcial A. Garcia Suarez, na obra “Análise de Conjuntura OPSA”; 
no. 9; Setembro 2008. 
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Ecuador de la Fuerza Pública Colombiana para Enfrentarse con Integrantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC” :307 

“Segundo a Carta da Organização dos Estados Americanos, e cito: “o direito que tem um Estado de 
proteger e desenvolver a sua existência não o autoriza a praticar atos injustos contra outro Estado e o 
exercício desses direitos não tem outros limites senão o do exercício dos direitos de outros Estados 
conforme o direito internacional.”  
[...] “Condições adversas que impõem certas circunstâncias não podem ser pretexto para o 
descumprimento dos princípios que regem as relações entre os Estados. É imperativo que se observem 
incondicionalmente os preceitos da Carta da OEA, e em especial o seu artigo 21 que assegura que o 
território de um Estado é inviolável. O respeito à soberania é um princípio sobre o qual está erguido o 
sistema interamericano e que deve reger o convívio pacífico entre os Estados de nossa região.” 

Como pudemos perceber, as questões relacionadas ao combate ao terrorismo são 
bastante complexas e não podem ser simplesmente abordadas por meio de medidas radicais 
que visam coibir a sua existência ou prática. Faz-se necessária uma prévia avaliação 
cuidadosa e abrangente, buscando-se a contextualização dos atores envolvidos e dos fatos 
geradores e decorrentes de suas ações. Procedendo desta forma, viabilizamos um correto 
entendimento sobre as questões políticas envolvidas, quando assim for o caso.  

O que se deve evitar, acima de tudo, é a classificação inadequada de alguma atividade 
(por exemplo, com fundamentação religiosa ou política) ou crime violento como sendo 
terrorismo e, a partir daí, passar a empregar todas as ferramentas disponibilizadas pelas 
Resoluções do Conselho de Segurança que visam o combate ao terrorismo. A generalização 
(tratar qualquer ação violenta como terrorismo), nesse caso, normalmente contribuirá para 
dificultar o desempenho eficiente de uma atividade, pois as medidas de enforcement terão que 
enfrentar, também, a falta de especificidade.  

Nesse sentido, para que tenhamos uma maior eficácia na implementação da Resolução 
1540, por exemplo, é de fundamental importância que as questões políticas, que não são 
evidenciadas nos Relatórios Nacionais, sejam efetivamente discutidas e resolvidas pelos 
atores políticos envolvidos. Tratam-se, portanto, de problemas regionais que se refletem na 
forma, modo e intensidade de como são aplicados os esforços no combate ao terrorismo e à 
proliferação de ADM. Ao Brasil, como potência regional de maior relevância na América do 
Sul, cabe a tarefa de tomar a liderança nas discussões das referidas questões, ou mesmo de 
                                                           
307 Acta de La Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 
OEA /ACTA 1632/08 (Transcripción) 4 y 5 marzo 2008. Disponível em: http://www.oas.org/consejo/ 
MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/CPSC03471T04.pdf 
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manter a posição de mediador dos referidos debates, buscando sempre a estabilidade das 
relações bilaterais e multilaterais de sua região. 



    
Universidade de Brasília 
 

- 311 - 

CONCLUSÃO 

A proposta para o capítulo inicial da presente tese se pautou em oferecer ao leitor uma 
breve abordagem histórica sobre os fatos que fundamentaram o estabelecimento da Resolução 
1540 como mecanismo auxiliar no combate às atividades terroristas e, ainda, à proliferação de 
armas de destruição em massa. Nesse sentido, pudemos ter uma noção dos fatos geradores 
que, associados a outras resoluções anteriores do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
convergiram para a criação de mais este mecanismo na busca incisiva por um cenário de 
segurança internacional mais estável. 

Dentre as razões para mais um debate sobre ferramental que venha a propiciar melhora 
nas condições a que se sujeitam os países e seus respectivos cidadãos, encontram-se algumas 
atividades criminosas praticadas pelos denominados atores não-estatais. O mundo, portanto, 
não estará seguro enquanto não houver o perfeito entendimento e cooperação entre os Estados 
que prezam a paz, sobre as reais ameaças postas pela possibilidade dos referidos atores não-
estatais terem acesso às denominadas tecnologias sensíveis, ou mesmo, às armas de destruição 
em massa. Este é, portanto, um dos focos principais da UNSCR 1540. 

Nesse sentido, todos os Estados-Partes da ONU, enquanto se manterem vinculados a 
este órgão, se comprometeram a implementar medidas de caráter legal e, também prático, 
com o único objetivo de melhorar os sistemas nacionais existentes e, ainda, de mantê-los 
atualizados e efetivos no combate às atividade ilícitas previstas na referida Resolução. Tais 
medidas normalmente são entendidas pelo CSNU como decorrentes da participação de cada 
Estado nos diversos acordos, tratados, convenções e regimes internacionais que se pautam no 
combate à proliferação de ADMs e de combate às atividades terroristas.   

Como observado na tese, o acompanhamento da implementação dessas medidas a 
nível nacional ficou a cargo do Comitê 1540, assistido tecnicamente pelo denominado Grupo 
de Peritos. A tais especialistas foi atribuída, entre outras funções, a responsabilidade de 
elaborar matrizes específicas que são empregadas para subsidiar os Estados-Membros a 
fornecerem as informações ao Comitê 1540 e, ao mesmo tempo, servirem de instrumento 
facilitador na elaboração de exames estatísticos, como pudemos perceber claramente por 
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ocasião de leitura do relatório submetido pelo Presidente do Comitê em pauta, ao CSNU em 
julho de 2008308.  

Os dados numéricos apresentados nos anexos de tal relatório são bastante claros ao 
indicar que existe em média, e a nível global, uma deficiência em volume de provisões legais 
de enforcement em relação ao volume do arcabouço jurídico nacional para cada tema ou item 
da Resolução 1540. Tal fato já havia sido objeto de uma de nossas discussões ao longo dessa 
tese, onde destacamos a importância das atividades de enforcement e fiscalização eficazes nas 
fronteiras, por exemplo, em apoio às atividades de licenciamento e controle de exportação de 
bens sensíveis. 

A UNSCR 1540, como pudemos observar, não é de fácil implementação e encontra, 
ainda, dificuldades na obtenção de respostas de todos os Estados-Partes da ONU em 
submeter, sequer, seus primeiros relatórios. Portanto, associado à sua importância como 
mecanismos de acompanhamento da evolução nos sistemas legais no combate à proliferação 
de ADM, além das atividades de combate ao terrorismo, um das razões principais para o seu 
estabelecimento pelo CSNU, o Comitê 1540 já teve seu mandato prorrogado duas vezes. O 
atual deverá se estender até 25 de abril de 2011, corroborando o entendimento dado ao longo 
de toda essa tese sobre a fundamental contribuição que tal Resolução traz para a segurança 
internacional. Em conseqüência disto, portanto, merece a devida atenção e seriedade de cada 
Estado-Membro da ONU ao realizar sua leitura e implementação. 

Foi com essa postura que procedemos, em um dos capítulos dessa tese, nossa 
interpretação de cada linha redigida em seu texto, visando, quem sabe, contribuir para facilitar 
sua compreensão por parte do leitor, seja ele, inclusive, um acadêmico ou mesmo um 
operador do sistema nacional e que atue em atividades preconizadas na Resolução 1540. 

Após justificarmos nossa escolha de realizar um exame comparativo da 
implementação desse documento em países como Brasil e Estados Unidos, buscamos um 
respaldo teórico que pudesse nos auxiliar na compreensão de seus comportamentos quando 
posicionados em suas áreas de influências regionais. Portanto, nos foi fundamental a 
aplicação da Teoria do Complexo de Segurança Regional (Regional Security Complex Theory 
– RSCT), introduzida pelos autores Buzan e Wæver, e que se aplica ao entendimento da nova 
                                                           
308 Documento UNSC - № S/2008/493, “Report of the Committee established pursuant to Security Council 
resolution 1540 (2004)”, de 30 de julho de 2008. Cópia disponível no Link: http://daccessdds. 
un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/409/78/PDF/N0840978.pdf?Open Element 
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estrutura que se formou no pós-Guerra Fria, no qual o nível de segurança regional se tornou 
mais autônomo e proeminente. Além disso, a RSCT permitiu a avaliação entre tendências de 
regionalização e globalização, empregando uma abordagem mista materialista e 
construtivista, o que se comprovou aplicar adequadamente aos tópicos discutidos nessa tese. 

Nesse sentido, sugerimos, inclusive, uma nova interpretação à proposta desses autores, 
ao recomendarmos que o Complexo de Segurança Regional América do Sul não fosse mais 
dividido em dois sub-complexos – Cone Sul e Norte dos Andes -, mas sim considerado um 
único e abrangente, sob a ótica da segurança, onde o subcontinente sul-americano seja 
composto por quatro potências regionais (Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela). Por 
outro lado, o Complexo América do Norte foi mantido de acordo com a proposta original. 

Portanto, o que pudemos constatar com o emprego da RSCT é que foi possível 
enquadrar Brasil e Estados Unidos como atores proeminentes dentro de seus Complexos de 
Segurança. Adicionalmente, a referida Teoria nos auxiliou na organização de tópicos 
relevantes por ocasião das discussões dos Relatórios Nacionais do Brasil e dos Estados 
Unidos, à luz da Resolução 1540. Tal enquadramento e organização comparativa, como 
discutido nessa tese, viabilizou a realização de um exame detalhado e de forma lógica, 
comprovando a influência desses dois países, Potência Regional e Superpotência, 
respectivamente, dentro de seus respectivos Complexos de Segurança Regionais. Influência 
essa analisada à luz da implementação da UNSCR 1540. 

Com essas ferramentas em mãos (exame/interpretação da Resolução 1540 e Teoria dos 
Complexos de Segurança Regionais) pudemos passar para a fase da leitura e comparação dos 
dois Relatórios Nacionais (Brasil e Estados Unidos), sob a ótica da forma de elaboração, 
conteúdo (volume de mecanismos disponíveis) e nível de implementação informado, 
conforme recomendado pela Resolução.  

No que se refere ao Brasil, observamos que seu Relatório Nacional submetido ao 
Comitê da Resolução 1540 abordou somente os Parágrafos Operativos aplicáveis a países 
identificados como NNWS, o que já era esperado, uma vez que a Resolução 1540 foi 
desenvolvida de forma a ser abrangente, englobando, também, países nuclearmente armados 
(NWS). 

O Governo Brasileiro empregou diversas vezes, e de forma recorrente, citações aos 
mesmos instrumentos legais e instituições como justificativa de medidas nacionais já 
existentes, em atendimento a requisitos distintos da Resolução 1540. Portanto, destacamos em 
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nossa avaliação que, por ser muito abrangente a legislação nacional, sua aplicação pode se 
tornar ineficaz, por falta de especificidade, denotando, ainda, uma quantidade de instrumentos 
legais ainda reduzida, quando se tratando de proliferação de ADM e atividades terroristas.  

Tais dados, conforme verificado no Relatório Nacional em pauta, podem ser reflexos 
da inexistência concreta dessa ameaças, à luz do registro histórico destes eventos no País. Por 
outro lado, sugerimos que pode ser devido ao fato de nossas autoridades competentes ainda 
não terem se apercebido da importância que devemos atribuir à prevenção da ocorrência das 
mesmas, como pela criação e implementação de mecanismos mais dedicados e eficientes. 

No caso dos Estados Unidos tivemos também um comportamento semelhante, com a 
menção repetida de alguns instrumentos legais. A diferença, no entanto, é que o volume do 
arcabouço jurídico estadunidense, conforme relatado em atendimento a requisitos da 
Resolução 1540, foi identificado como sendo bem maior do que aquele informado pelo Brasil. 

Conforme nosso exame do Relatório Nacional dos EUA, constatamos que sua 
extensão, além de relativamente grande, também foi resultante de uma série de dados e 
detalhamentos adicionais fornecidos, complementados com a menção de exemplos de 
aplicação de mecanismos legais (ex.: casos jurídicos) e de assistências realizadas no País e no 
exterior (ex.: seminários e cursos de treinamento). 

Constatamos, ainda, que a abordagem estadunidense da Resolução foi mais 
abrangente, o que espelha o fato de os EUA serem um NWS e, notoriamente, a superpotência 
atual. Portanto, como verificado no seu Relatório Nacional, participam de forma mais 
abrangente em regimes, tratados e convenções internacionais, o que resulta em uma legislação 
nacional mais ampla, associada a um número elevado de medidas de não-proliferação de 
ADM e de combate às atividades terroristas. Além disso, notamos que muitas dessas medidas 
são herdadas da época da Guerra Fria, em conseqüência de acordos bilaterais com a extinta 
União Soviética, envolvendo, em geral, tópicos relacionados ao desarmamento e à não-
proliferação de ADM. Conseqüentemente, pudemos constatar que o País foi alvo de um maior 
número de itens previstos na referida Resolução.  

Observamos, ainda, que os EUA, em função dos ataques terroristas ocorridos em 11 de 
setembro de 2001, foram um dos maiores incentivadores pela aprovação da Resolução no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesse sentido, o que se observou também é que 
seu volume de ferramentas legais vem se ampliando dia-a-dia visando, principalmente, 
corrigir deficiências em seu arcabouço. Logo, podemos deduzir que seu objetivo precípuo é o 
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de dissuadir e punir atores não-estatais que venham a atuar com proliferação de ADM ou se 
envolver em atividades terroristas, tendo como alvo os EUA ou seus cidadãos e seus bens que 
se encontram distribuídos em diversos pontos distintos no mundo. 

Em resumo, nenhum dos dois relatórios em pauta possuem as características de um 
relatório que se possa considerar incompleto, apesar de não abrangerem todas as questões 
postas pela Resolução 1540. Ficou, no entanto, uma margem para ambos os dois países, Brasil 
e EUA, poderem relatar alguns pontos com mais profundidade e abrangência, como discutido 
ao longo de nossas análises. Ademais, não percebemos implicações relevantes para a 
implementação da Resolução pela falta de alguma informação, uma vez que a transparência 
predominou nos dois relatórios como um todo. 
 Quanto às questões das práticas jurídicas adotadas pelos dois países em pauta, 
constatamos que as diferenças na forma de legislar podem ser atribuídas, também, às raízes 
distintas que deram origem aos sistemas legais nacionais de Brasil e Estados Unidos, ou seja, 
respectivamente, têm como base o direito romano e a tradição jurídica britânica. 

Os dois países, por outro lado, apresentaram semelhanças importantíssimas, no 
atendimento à Resolução 1540. Tais semelhanças foram observadas, principalmente, quando 
examinamos seus respectivos pacotes de mecanismos de combate à proliferação de ADM e, 
ainda, de mecanismos de apoio às iniciativas multilaterais visando ao controle de 
transferências de bens sensíveis, ao combate à proliferação e às transações financeiras ilícitas. 

Portanto, verificamos o cumprimento, por ambos os países, das diretrizes e medidas 
relacionadas, por exemplo, ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ao Grupo de 
Supridores Nucleares, à Agência Internacional de Energia Atômica, às Convenções sobre a 
Proibição de Armas Químicas e de Armas Biológicas, ao Regime de Controle de Tecnologias 
de Mísseis, ao Grupo Egmont e, ainda, à Força-Tarefa de Ação Financeira. 

No que se refere às hipóteses formuladas na fases inicial desta tese, as análises de 
validação das mesmas contribuíram para explicar e facilitar nosso entendimento de alguns dos 
comportamentos dos dois países, objetos de estudo, à luz da Resolução 1540.  Tivemos, no 
entanto, a conclusão de assertivas válidas e não-válidas, em função do embasamento 
propiciado pelos dados de cada um dos Relatórios Nacionais. 

Para o caso do Brasil, destacamos a confirmação de que o País possui um satisfatório 
arcabouço jurídico, à luz da Resolução 1540, e está se empenhando para sua revisão, e 
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adequação à nova realidade das ameaças atuais, consideradas as grandes motivadoras da 
criação da referida Resolução. Algumas lacunas foram detectadas em nosso exame, as quais 
recomendamos que sejam também consideradas pelas nossas autoridades competentes. Essa 
questão foi discutida em detalhes ao longo dessa tese, o que tornou uma das hipóteses 
formuladas como parcialmente refutável, mas importante, sob o ponto de vista de 
aplicabilidade prática de sua análise.  

Somando-se aos resultados positivos obtidos para o Brasil, em nossa validação de 
hipóteses constatamos, ainda, que os fatos ocorridos no País desde 2004, quando do 
estabelecimento da Resolução 1540, ou mesmo anterior a esta data, são frutos colhidos de  
políticas de não-proliferação e de combate ao terrorismo que já se encontravam engendradas 
nos nossos Poderes Legislativos e Executivos, inclusive por força da Constituição Federal. 
Tais políticas, como verificado, estão permitindo a adoção de referências internacionais,  a 
exemplo daquelas estabelecidas por atos multilaterais, e vêm contribuindo para o 
aperfeiçoamento do sistema legal brasileiro e, ao mesmo tempo, para um atendimento mais 
amplo do que se encontra preconizado na UNSCR 1540. 

Por outro lado, para o caso dos Estados Unidos, durante a análise de validação da 
primeira hipótese tivemos a constatação de que o referido País está mantendo sua política de 
liderança nos regimes de não-proliferação e, ainda, está contribuindo enormemente com 
atividades de assistências técnicas ou, eventualmente, financeiras, para a obtenção de um 
melhor resultado na implementação da Resolução 1540 a nível global. Suas iniciativas se 
tornaram mais significativas após o atentado terrorista de 11 de setembro, o que levou ao 
estabelecimento da segurança como o eixo principal de seus programas de suporte ao referido 
instrumento do CSNU. 

Quando da análise da segunda hipótese formulada, constatamos a redução das ameaças 
de ataques terroristas em território americano, por força do incremento de medidas 
dissuasórias e de seguranças implementadas nos EUA e em seus órgãos espalhados 
globalmente. No entanto, o mesmo não pudemos concluir para as instituições americanas 
localizadas fora do País, as quais, entendemos, estão sujeitos a um nível mais elevado de 
ameaças atualmente, num reflexo da política do atual Governo Bush em relação a outros 
países, principalmente aos de religião islâmica.  

A Teoria de Segurança Regional nos foi particularmente útil, nessa hipótese, para 
explicar a atuação da superpotência ao projetar internacionalmente seus interesses, mas que, 
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em contrapartida, vem levando suas rivalidades a todas as partes do globo. Nesse sentido, 
observamos que os EUA continuam buscando parcerias internacionais para sua Proliferation 
Security Iniciative (PSI) e Container Security Iniciative (CSI), cujo objetivo combinado é o de 
impedir que o tráfico ilícito de mercadorias relacionadas às ADM alcancem o território 
americano.  

Apesar da aparente melhora da segurança interna dos EUA em decorrência da 
aplicação dessas duas iniciativas, a segunda hipótese em pauta, no entanto, não foi aceita 
como assertiva totalmente validada. Isto se deveu ao fato de termos considerado, 
principalmente, o permanente clima de insegurança a que está sujeita atualmente a maioria 
dos cidadãos americanos, nos EUA ou no exterior. Realidade esta que pode ser facilmente 
constatada em aeroportos nacionais ou internacionais que tenham passageiros entrando nos 
Estados Unidos ou com destino ao mesmo. Soma-se a esse quadro, a rotina observada por 
cidadãos americanos que atuam em representações diplomáticas no exterior.  

No que se refere a sugestões para pesquisas futuras abordando a Resolução 1540, 
destacamos que em nosso exame dos relatórios nacionais não procedemos à uma análise da 
contextualização política, tanto dos atores estatais e não-estatais envolvidos, ou de eventos 
afetados pela sua aplicação. Tais pesquisas se demonstrarão particularmente interessantes 
devido ao volume existente de material a analisar, como aqueles referentes a algumas 
questões regionais existentes na América do Sul, ao posicionamento estadunidense em relação 
a tais questões e, ainda, aos reflexos desses fatos na elaboração dos Relatórios Nacionais.   

Temos, por exemplo, que Brasil e Estados Unidos não abordaram a busca de soluções 
políticas regionais da América do Sul para situações que envolvem, por exemplo, as 
constantes ações das FARC em território colombiano, ou mesmo das forças militares da 
Colômbia em território da Venezuela, essas últimas com a justificativa de serem medidas 
necessárias de combate ao terrorismo. Muito provavelmente as revisões futuras dos referidos 
Relatórios Nacionais também não mencionarão a incursão ocorrida no território do Equador, 
em 2008, ou a aprovação dada pelo Governo estadunidense para essas duas ações 
empreendidas pela Colômbia. 

Na análise da contextualização em pauta também se recomenda abordar a questão da 
Tríplice Fronteira, onde já aventamos a possibilidade da ocorrência de atividades de apoio ao 
terrorismo, uma vez que os crimes lá observados possuem características para, eventualmente, 
serem enquadrados como tal.  
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Por outro lado, levando-se em consideração os dois casos mencionados (FARC e 
Tríplice Fronteira), destacamos que as diversas interpretações dadas pelos Estados ao 
classificar atividades distintas como terrorismo (relembrando que não existe ainda uma 
definição oficial no âmbito da ONU) podem favorecer a tomada de medidas radicais sobre 
pessoas e grupos de pessoas ou demais atores não-estatais, atendendo aos interesses 
particulares políticos ou estratégicos do Estado que assim realizou a classificação. Dentre as 
citadas medidas radicais se inclui a não observância de princípios básicos do direito 
internacional, como aqueles referentes ao respeito ao território e à soberania de um Estado. 

Portanto, como discutido no presente capítulo, deve-se aplicar a devida cautela para 
evitar a classificação inadequada de alguma atividade ou crime violento (ex.: com 
fundamentação religiosa ou política) como sendo terrorismo, pois a generalização somente 
contribuirá para dificultar a eficiência no desempenho das medidas de enforcement, as quais 
terão que enfrentar, também, a falta de especificidade.  

Logo, para obtermos uma maior eficácia na implementação da Resolução 1540, é 
relevante destacar que as questões políticas, embora não evidenciadas nos Relatórios 
Nacionais, sejam efetivamente debatidas e resolvidas pelos atores políticos envolvidos. 
Afinal, os problemas regionais se refletem na forma, modo e intensidade em como são 
empreendidos os esforços no combate ao terrorismo e à proliferação de ADM. Quanto ao caso 
particular do Brasil, considerando ser o mesmo a potência regional de maior relevância na 
América do Sul, é de sua responsabilidade a liderança nas discussões das referidas questões 
políticas ou, ainda, atuar como mediador dos referidos debates, buscando sempre a 
estabilidade das relações bilaterais e multilaterais de sua região. 

Voltando ao objetivo principal dessa tese, ou seja, realizar o estudo comparativo sobre 
a implementação da UNSCR 1540 no Brasil e nos Estados Unidos, podemos concluir, de 
forma otimista, que um importante passo foi dado quando elaboramos a presente análise 
crítica. Destacamos, no entanto, que tal estudo não se aplicou à busca de defeitos ou de pontos 
a enaltecer. Nossa intenção foi, acima de tudo, tentar contribuir para o adequado atendimento 
ao referido instrumento internacional, o qual entendemos como mais uma engrenagem 
extremamente relevante dentro do complexo mecanismo do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas de combate ao terrorismo e à proliferação de ADM.  

Apesar de a Resolução ser destinada ao cumprimento pelos Estados-Membros da 
ONU, os beneficiados de sua adequada implementação somos nós, os cidadãos, incluindo 
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nossos familiares e amigos, além de todos aqueles homens, mulheres e crianças (impossíveis 
de se identificar ou contabilizar) que, eventualmente, correm o risco de serem os próximos 
alvos indiscriminados de atividades criminosas como o terrorismo. 
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ANEXO I 

RESOLUTION 1540 

UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1540 (2004) 
 

United Nations 
New York City, New York 
April 28, 2004 
Adopted by the Security Council at its 4956th meeting, on 28 April 2004  
The Security Council,  
Affirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their 
means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,  
Reaffirming, in this context, the Statement of its President adopted at the Council’s meeting 
at the level of Heads of State and Government on 31 January 1992 (S/23500), including the 
need for all Member States to fulfil their obligations in relation to arms control and 
disarmament and to prevent proliferation in all its aspects of all weapons of mass destruction,  
Recalling also that the Statement underlined the need for all Member States to resolve 
peacefully in accordance with the Charter any problems in that context threatening or 
disrupting the maintenance of regional and global stability,  
Affirming its resolve to take appropriate and effective actions against any threat to 
international peace and security caused by the proliferation of nuclear, chemical and 
biological weapons and their means of delivery, in conformity with its primary 
responsibilities, as provided for in the United Nations Charter,  
Affirming its support for the multilateral treaties whose aim is to eliminate or prevent the 
proliferation of nuclear, chemical or biological weapons and the importance for all States 
parties to these treaties to implement them fully in order to promote international stability,  
Welcoming efforts in this context by multilateral arrangements which contribute to non-
proliferation,  
Affirming that prevention of proliferation of nuclear, chemical and biological weapons should 
not hamper international cooperation in materials, equipment and technology for peaceful 
purposes while goals of peaceful utilization should not be used as a cover for proliferation,  
Gravely concerned by the threat of terrorism and the risk that non-State actors such as those 
identified in the United Nations list established and maintained by the Committee established 
under Security Council resolution 1267 and those to whom resolution 1373 applies, may 
acquire, develop, traffic in or use nuclear, chemical and biological weapons and their means 
of delivery,  
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Gravely concerned by the threat of illicit trafficking in nuclear, chemical, or biological 
weapons and their means of delivery, and related materials, which adds a new dimension to 
the issue of proliferation of such weapons and also poses a threat to international peace and 
security,  
Recognizing the need to enhance coordination of efforts on national, subregional, regional 
and international levels in order to strengthen a global response to this serious challenge and 
threat to international security,  
Recognizing that most States have undertaken binding legal obligations under treaties to 
which they are parties, or have made other commitments aimed at preventing the proliferation 
of nuclear, chemical or biological weapons, and have taken effective measures to account for, 
secure and physically protect sensitive materials, such as those required by the Convention on 
the Physical Protection of Nuclear Materials and those recommended by the IAEA Code of 
Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources,  
Recognizing further the urgent need for all States to take additional effective measures to 
prevent the proliferation of nuclear, chemical or biological weapons and their means of 
delivery,  
Encouraging all Member States to implement fully the disarmament treaties and agreements 
to which they are party,  
Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United 
Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts,  
Determined to facilitate henceforth an effective response to global threats in the area of non-
proliferation,  
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,  
1. Decides that all States shall refrain from providing any form of support to non-State actors 
that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, 
chemical or biological weapons and their means of delivery;  
2. Decides also that all States, in accordance with their national procedures, shall adopt and 
enforce appropriate effective laws which prohibit any non-State actor to manufacture, acquire, 
possess, develop, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their 
means of delivery, in particular for terrorist purposes, as well as attempts to engage in any of 
the foregoing activities, participate in them as an accomplice, assist or finance them;  
3. Decides also that all States shall take and enforce effective measures to establish domestic 
controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical, or biological weapons and their 
means of delivery, including by establishing appropriate controls over related materials and to 
this end shall:  
(a) Develop and maintain appropriate effective measures to account for and secure such items 
in production, use, storage or transport;  
(b) Develop and maintain appropriate effective physical protection measures;  
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(c) Develop and maintain appropriate effective border controls and law enforcement efforts to 
detect, deter, prevent and combat, including through international cooperation when 
necessary, the illicit trafficking and brokering in such items in accordance with their national 
legal authorities and legislation and consistent with international law;  
(d) Establish, develop, review and maintain appropriate effective national export and trans-
shipment controls over such items, including appropriate laws and regulations to control 
export, transit, trans-shipment and re-export and controls on providing funds and services 
related to such export and trans-shipment such as financing, and transporting that would 
contribute to proliferation, as well as establishing end-user controls; and establishing and 
enforcing appropriate criminal or civil penalties for violations of such export control laws and 
regulations;  
4. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, for a 
period of no longer than two years, a Committee of the Security Council, consisting of all 
members of the Council, which will, calling as appropriate on other expertise, report to the 
Security Council for its examination, on the implementation of this resolution, and to this end 
calls upon States to present a first report no later than six months from the adoption of this 
resolution to the Committee on steps they have taken or intend to take to implement this 
resolution;  
5. Decides that none of the obligations set forth in this resolution shall be interpreted so as to 
conflict with or alter the rights and obligations of State Parties to the Nuclear Non-
Proliferation Treaty, the Chemical Weapons Convention and the Biological and Toxin 
Weapons Convention or alter the responsibilities of the International Atomic Energy Agency 
or the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons;  
6. Recognizes the utility in implementing this resolution of effective national control lists and 
calls upon all Member States, when necessary, to pursue at the earliest opportunity the 
development of such lists;  
7. Recognizes that some States may require assistance in implementing the provisions of this 
resolution within their territories and invites States in a position to do so to offer assistance as 
appropriate in response to specific requests to the States lacking the legal and regulatory 
infrastructure, implementation experience and/or resources for fulfilling the above provisions;  
8. Calls upon all States:  
(a) To promote the universal adoption and full implementation, and, where necessary, 
strengthening of multilateral treaties to which they are parties, whose aim is to prevent the 
proliferation of nuclear, biological or chemical weapons;  
(b) To adopt national rules and regulations, where it has not yet been done, to ensure 
compliance with their commitments under the key multilateral nonproliferation treaties;  
(c) To renew and fulfil their commitment to multilateral cooperation, in particular within the 
framework of the International Atomic Energy Agency, the Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons and the Biological and Toxin Weapons Convention, as important 
means of pursuing and achieving their common objectives in the area of non-proliferation and 
of promoting international cooperation for peaceful purposes;  
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(d) To develop appropriate ways to work with and inform industry and the public regarding 
their obligations under such laws;  
9. Calls upon all States to promote dialogue and cooperation on nonproliferation so as to 
address the threat posed by proliferation of nuclear, chemical, or biological weapons, and 
their means of delivery;  
10. Further to counter that threat, calls upon all States, in accordance with their national legal 
authorities and legislation and consistent with international law, to take cooperative action to 
prevent illicit trafficking in nuclear, chemical or biological weapons, their means of delivery, 
and related materials;  
11. Expresses its intention to monitor closely the implementation of this resolution and, at the 
appropriate level, to take further decisions which may be required to this end;  
12. Decides to remain seized of the matter.  
 
* Definitions for the purpose of this resolution only: 
• Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned systems capable of delivering nuclear, 
chemical, or biological weapons, that are specially designed for such use.  
• Non-State actor: individual or entity, not acting under the lawful authority of any State in 
conducting activities which come within the scope of this resolution.  
• Related materials: materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties 
and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, 
development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of 
delivery.  
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ANEXO II 

RESOLUÇÃO 1540 

RESOLUÇÃO 1540 (2004) DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS (CSNU) 

 
 

NAÇÕES UNIDAS 
CIDADE DE NOVA IORQUE, NOVA IORQUE 
28 DE ABRIL DE 2004 
Adotada pelo Conselho de Segurança em sua 4956ª reunião, em 28 de abril de 2004 

O Conselho de Segurança, 
Afirmando que a proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas, bem como seus 
meios de lançamento*, constitui ameaça à paz e segurança internacionais, 
Reafirmando, neste contexto, o Pronunciamento de seu Presidente adotado na reunião do 
Conselho em nível de Chefes de Estado e de Governo em 31 de janeiro de 1992 (S/23500), 
incluindo a necessidade de todos os Estados-Membros cumprirem com suas obrigações com 
relação ao controle de armas e desarmamento, e evitar a proliferação em todos os seus 
aspectos de todas as armas de destruição em massa, 
Relembrando ainda que o Pronunciamento sublinhou a necessidade por parte de todos os 
Estados-Membros de resolver pacificamente, em concordância com a Carta, qualquer 
problema neste contexto que represente ameaça ou distúrbio à manutenção da estabilidade 
regional e global, 
Afirmando sua decisão de empreender ações apropriadas e efetivas contra qualquer ameaça à 
paz e segurança internacionais ocasionada pela proliferação de armas nucleares, químicas e 
biológicas e seus meios de lançamento, em conformidade com suas responsabilidades 
primárias, como determinado na Carta das Nações Unidas, 
Afirmando seu apoio aos tratados multilaterais, cujo objetivo é eliminar ou evitar a 
proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas, e a importância de que todos os 
Estados partícipes desses tratados implementem-nos integralmente de modo a promover a 
estabilidade internacional, 
Saudando esforços nesse contexto pelos arranjos multilaterais, que contribuem para a não-
proliferação, 
Afirmando que a prevenção da proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas não 
deve obstruir a cooperação internacional em materiais, equipamento e tecnologia para fins 
pacíficos, embora objetivos de uso pacífico não devam ser utilizados para encobrir a 
proliferação,  
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Seriamente preocupado devido à ameaça de terrorismo e o risco de que atores não-Estatais*, 
como aqueles identificados na lista das Nações Unidas, estabelecida e mantida pelo Comitê 
estabelecido pela Resolução 1267 do Conselho de Segurança, e aqueles aos quais se aplica a 
Resolução 1373,  possam adquirir, desenvolver, traficar ou empregar armas nucleares, 
químicas e biológicas e seus meios de lançamento, 
Seriamente preocupado devido à ameaça de tráfico ilícito de armas nucleares, químicas e 
biológicas e seus meios de lançamento, e materiais correlatos*, que acrescenta uma nova 
dimensão ao tema da proliferação de tais armas e ainda representa ameaça à paz e segurança 
internacionais, 
Reconhecendo a necessidade de intensificar a coordenação de esforços em níveis nacional, 
sub-regional, regional e internacional de modo a reforçar resposta global a esse sério desafio e 
ameaça à segurança internacional, 
Reconhecendo que a maioria dos Estados assumiu obrigações legais vinculantes sob tratados 
de que são partes, ou assumiram outros compromissos visando evitar a proliferação de armas 
nucleares, químicas e biológicas, e tomaram medidas efetivas para contabilizar, salvaguardar 
e proteger fisicamente materiais sensíveis, como aquelas requeridas pela Convenção sobre a 
Proteção Física de Materiais Nucleares e os recomendados pelo Código de Conduta sobre 
Segurança de Fontes Radioativas da AIEA, 
Reconhecendo, ainda, a necessidade urgente de que todos os Estados tomem medidas 
adicionais efetivas para evitar a proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas e seus 
meios de lançamento, 
Encorajando todos os Estados-Membros a implementar integralmente os tratados e acordos 
de desarmamento de que são partes, 
Reafirmando a necessidade de combater, por todos os meios, em observância à Carta das 
Nações Unidas, ameaças à paz e segurança internacionais provocadas por atos terroristas, 
Determinado a facilitar doravante uma resposta efetiva a ameaças globais na área da não-
proliferação, 
Atuando sob a Égide do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, 
1. Decide que todos os Estados devem abster-se de prover qualquer forma de apoio a atores 
não-Estatais que procurem desenvolver, adquirir, manufaturar, possuir, transportar, transferir 
ou utilizar armas nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento; 
2. Decide também que todos os Estados, em observância a seus procedimentos nacionais, 
devem adotar e implementar leis apropriadas e efetivas que proíbam qualquer ator não-Estatal 
de manufaturar, adquirir, possuir, desenvolver, transportar, transferir ou empregar armas 
nucleares, químicas e biológicas e seus meios de lançamento, em particular para propósitos 
terroristas, bem como tentativas de se envolver em quaisquer dessas atividades, delas 
participar como cúmplice, apoiá-las ou financiá-las; 
3. Decide também que todos os Estados devem tomar e implementar medidas efetivas para 
estabelecer controles nacionais com vistas a evitar a proliferação de armas nucleares, 
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químicas e biológicas e seus meios de lançamento, inclusive pelo estabelecimento de 
controles apropriados sobre materiais correlatos e, para esse fim, devem: 
 (a) Desenvolver e manter medidas apropriadas e efetivas para contabilizar e salvaguardar tais 
itens durante a produção, uso, armazenagem ou transporte; 
 (b) Desenvolver e manter medidas de proteção física apropriadas e efetivas; 
 (c) Desenvolver e manter controles de fronteiras e esforços de aplicação da lei apropriados e 
efetivos para detectar, dissuadir, evitar e combater, inclusive por meio de cooperação 
internacional quando necessário, o tráfico ilícito e a negociação de tais itens, em 
conformidade com suas autoridades legais e legislação nacionais, e consistente com a lei 
internacional; 
 (d) Estabelecer, desenvolver, revisar e manter controles nacionais apropriados e efetivos de 
exportação e transbordo de tais itens, incluindo leis e regulamentos apropriados para controlar 
exportação, trânsito, transbordo e re-exportação, e controles na provisão de fundos e serviços 
relacionados a essas operações de exportação e transbordo, tais como financiamento e 
transporte, que possam contribuir para a proliferação, bem como estabelecendo controles de 
usuários finais; e estabelecendo e aplicando penalidades criminais ou civis apropriadas sobre 
violações de tais leis e regulamentos de controle de exportação; 
4. Decide estabelecer, em observância à regra 28 de suas regras provisórias de procedimento, 
por um período não superior a dois anos, um Comitê do Conselho de Segurança, composto 
por todos os membros do Conselho, que irá, consultando outros peritos quando apropriado, 
reportar ao Conselho de Segurança, para sua apreciação, sobre a implementação desta 
resolução e, para esse fim, convoca os Estados a apresentar um primeiro relatório ao Comitê, 
em até seis meses após a adoção desta resolução, sobre medidas que tomaram ou tencionam 
tomar para implementar esta resolução; 
5. Decide que nenhuma das obrigações discriminadas nesta resolução deve ser interpretada de 
modo a conflitar ou alterar os direitos e obrigações dos Estados Partes do Tratado de Não-
Proliferação Nuclear, da Convenção de Armas Químicas e da Convenção de Armas 
Biológicas e Tóxicas, ou alterar as responsabilidades da Agência Internacional de Energia 
Atômica ou da Organização para a Proibição das Armas Químicas; 
6. Reconhece a utilidade, na implementação desta resolução, das efetivas listas de controles 
nacionais, e convoca todos os Estados-Membros, quando necessário, a buscar, na primeira 
oportunidade, o desenvolvimento de tais listas; 
7. Reconhece que alguns Estados podem requerer assistência na implementação das provisões 
desta resolução em seus territórios e convida os Estados em posição para fazê-lo a oferecer 
assistência, quando apropriado e em resposta a solicitações específicas, aos Estados com 
deficiência na infra-estrutura legal e regulatória, na experiência em implementação e/ou nos 
recursos para cumprir com as determinações acima; 
8. Convoca todos os Estados a: 
 (a) Promover a adoção universal e implementação plena, e, onde necessário, reforçar os 
tratados multilaterais de que são partes, cujo objetivo seja deter a proliferação de armas 
nucleares, biológicas ou químicas; 
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(b) Adotar leis e regulamentos nacionais, onde isto ainda não tenha sido feito, para assegurar a 
observância aos compromissos assumidos no âmbito dos principais tratados multilaterais de 
não-proliferação; 
 (c) A renovar e cumprir seus compromissos com a cooperação multilateral, em particular no 
sistema da Agência Internacional de Energia Atômica, da Organização para a Proibição das 
Armas Químicas e da Convenção de Armas Biológicas e Tóxicas, como meios importantes 
para buscar e alcançar seus objetivos comuns na área de não-proliferação e da promoção da 
cooperação internacional para fins pacíficos; 
 (d) A desenvolver modos apropriados para trabalhar com e informar a indústria e o público a 
respeito de suas obrigações sob tais leis; 
9. Convoca todos os Estados a promover o diálogo e a cooperação em não-proliferação de 
modo a abordar a ameaça representada pela proliferação de armas nucleares, químicas e 
biológicas e seus meios de lançamento; 
10. Ainda, para enfrentar essa ameaça, convoca todos os Estados, em conformidade com suas 
autoridades legais e legislações nacionais e, em consonância com a lei internacional, a agir 
cooperativamente para prevenir o tráfico ilícito de armas nucleares, químicas ou biológicas, 
seus meios de lançamento e materiais correlatos; 
11. Expressa sua intenção de monitorar de perto a implementação desta resolução e, no nível 
apropriado, tomar outras decisões que porventura se façam necessárias para esse fim; 
12. Decide manter a questão sob sua custódia. 
 
Definições para o propósito exclusivo desta resolução: 
• Meios de lançamento: mísseis, foguetes e outros sistemas não-tripulados capazes de lançar 
armas nucleares, químicas ou biológicas, que são especialmente projetados para tal uso. 
• Ator não-Estatal: indivíduo ou entidade, que não age sob a autoridade legal de qualquer Estado, 
na condução de atividades compreendidas no escopo desta resolução. 
• Materiais correlatos: materiais, equipamento e tecnologia cobertos por tratados e acordos 
multilaterais relevantes, ou incluídos em listas de controle nacionais, que possam ser empregados 
para o projeto, desenvolvimento, produção ou emprego de armas nucleares, químicas e biológicas e 
seus meios de lançamento. 
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PARÁG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 2 Biológica 

1. Federal Constitution of 1988 as amended, Title II, Chapter I, 
Individual and Collective Rights and Duties, Article 5, Paragraph 2 
- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 (in Portuguese) 

2. http://webthes.senado.gov.br/web/const/const88.pdfProvisional 
Measure no. 2.186 of 23 August 2001, Art. 5: Forbids access to  
genetic heritage for developing biological weapons - MEDIDA 
PROVISÓRIA No 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001 (in 
Portuguese) 

3. Decree no. 67.200 of 15 September 1970, ratifying Geneva Protocol 
of 1925 (in Portuguese) 

4. Decree no. 5.535 of 13 September 2005, Chapter II, Art.2, 
Paragraph II a) 3 and Art. 11, paragraphs V and VII (in Portuguese) 

5. National Security Act – Act no.7.170 of 14 December 1983 – Art. 
15 – Sanctions – Lei No 7170 (in Portuguese) 

6. Decree no. 5.459 of 07 June 2005, Chapter II, art. 15, paragraph 2, 
which disciplines Art. 30 of Provisional Measure no. 2.186-16 – 
Decreto No. 5.459 (in Portuguese) 

7. Heinous Crimes Act - Act no. 8.072 of 25 July1990 – Lei No. 8.072 
(in Portuguese) 

8. Penal Code – Decree no. 2.848 of 07 December 1940 as amended – 
Decreto-Lei No. 2.848 (in Portuguese) 

9. Act no. 11.106 of 28 March 2005 – Penal Code – Last Amendment 
– Lei No. 11.106 (in Portuguese) 

10. Act no. 9.613 of 03 March 1998 – Money Laundering – Creation of 
COAF -Financing BW and its Means of Delivery – Lei No. 9.613 
(in Portuguese) 

1. Crimes and Criminal Procedure-- Crimes, Biological 
Weapons, 18 U.S.C. 175 et seq.  

2. Crimes and Criminal Procedure-- Terrorism and Use of 
weapons of mass destruction, 18 U.S.C. 2332a 

3. Crimes and Criminal Procedure-- Importation, Manufacture, 
Distribution and Storage of Explosive Materials (“Distribution 
of Information Relating to Explosives, Destructive Devices, 
and Weapons of Mass Destruction”), 18 U.S.C. 842 (p)  

4. Public Health Service, General Duties and Powers, Enhanced 
control of dangerous biological agents and toxins, 42 U.S.C. 
262a 

5. Select Agent (DHHS Regulations), 42 C.F.R. Part 73 
6. Bioterrorism Protection Act of 2002, 7 U.S.C. 8401  
7. Possession, Use and Transfer of Biological Agents and Toxins  
8.  7 C.F.R. Part 331  
9. 9 C.F.R. Part 121 
10. Organisms and Vectors, 9 C.F.R. Part 122  
11. Executive Order Blocking Property of WMD Proliferators and 

Their Supporters, E.O. 13382 
12. Executive Order Blocking Property and Prohibiting 

Transactions with Persons Who Commit, Threaten to Commit, 
or Support Terrorism, as amended, E.O. 13224 

13. Crimes and Criminal Procedure involving racketeering, 18 
U.S.C. 1951 et seq. 

 
ANEXO III. TABELA COMPARATIVA DE LEGISLAÇÃO BRASIL X ESTADOS UNIDOS  
FONTE: UNSC 1540 Committe – List of legislative documents by submitting UN Member States. 
Dados disponíveis no site http://www.un.org/sc/1540/legisdocuments.shtml 
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PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 2 Química 

• Federal Constitution of 1988 as amended, Title II, Chapter I, 
Individual and Collective Rights and Duties, Article 5, Paragraph 2 
- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 (in Portuguese) 

• Federal Constitution of 1988 as amended (in English, official  
translation) 

11. Act No. 11.254 of 27 December 2005 – CWC legislation – Lei No. 
11.254 (in Portuguese) 

12. Legislative Decree No. 9 of  29 February 1996 – Publication of 
CWC – Decreto Legislativo No. 9 (in Portuguese) 

13. Decree no. 2.074 of 14 November 1996 – Creation of 
Interministerial Commission for the Application of CWC – Decreto 
No. 2.074 (in Portuguese)    

14. Act no. 7.347 of 24 July 1985 – Damage to the Environment – Lei 
No. 7.347 (in Portuguese) 

15. Act no. 9.065 of 12 February 1998 – Sanctions Conduct Harmful to 
the Environment – Lei No. 9.065 (in Portuguese)  

• Act no. 9.065 of 12 February 1998 (in English) 
16. Decree no. 3.179 of 21 September 1999 – Regulation of Act no. 

9.065 – Decreto No. 3.179 (in Portuguese) 
• Decree no. 3.179 of 21 September 1999 (in English) 
17. National Security Act – Act no.7.170 of 14 December 1983 – Art. 

15 – Sanctions – Lei No. 7.170 (in Portuguese) 
18. Penal Code – Decree no. 2.848 of 07 December 1940 as amended – 

Decreto-Lei No. 2.848 (in Portuguese) 
19. Act no. 11.106 of 28 March 2005 – Penal Code – Last Amendment 

– Lei No. 11.106 (in Portuguese) 
• Act no. 9.613 of 03 March 1998 – Money Laundering – Creation of 

COAF -Financing BW and its Means of Delivery – Lei No. 9.613 
(in Portuguese) 

14. Crimes and Criminal Procedure, Crimes, Importation, 
Manufacture, Distribution and Storage of Explosive Materials, 
18 U.S.C. 842 (p) 

15. Crimes and Criminal Procedure, Crimes, Chemical Weapons, 
18 U.S.C. 229 et seq. 

16. Chemical Weapons Convention Implementation, 22 U.S.C. 
6701 et seq. 

17. Crimes and Criminal Procedure involving racketeering, 18 
U.S.C. 1951 et seq. 
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PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 2 Nuclear 

• Federal Constitution of 1988 as amended, Article 21, Paragraph 
XXIII, literal”a” - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (in Portuguese) 

• Federal Constitution of 1988 as amended (in English, official  
translation)   

20. Decree no. 5.535 of 13 September 2005, Chapter II, Art.2, 
Paragraph II a) 3 and Art. 11, paragraphs V and VII – Decreto No. 
5.535 (in Portuguese) 

21. Act no. 6.453 of 17 October 1977 – Nuclear Damage – Lei No. 
6.453 (in Portuguese) 

• Act no. 9.613 of 03 March 1998 – Money Landering – Creation of 
COAF -Financing NW and its Means of Delivery – Lei No. 9.613 
(in Portuguese)  

• Penal Code – Decree no. 2.848 of 07 December 1940 as amended – 
Decreto-Lei No. 2.848 (in Portuguese) 

• Act no. 11.106 of 28 March 2005 – Penal Code – Last Amendment 
– Lei No. 11.106 (in Portuguese) 

18. Atomic Energy Act of 1954, as amended, 42 U.S.C.  2011 et 
seq.  

19. Executive Order Blocking Property of WMD Proliferators and 
Their Supporters. (E.O. 13382)                   

20. Crimes and Criminal Procedure involving Importation, 
Manufacture, Distribution and Storage of Explosive Materials 
(Teaching or Demonstrating the Use of WMD as an unlawful 
act), 18 U.S.C. 842 

21. Crimes and Criminal Procedure involving racketeering, 18 
U.S.C. 1951 et seq. 

22. Crimes and Criminal Procedure, Crimes, Terrorism, Use of 
weapons of mass destruction, 18 U.S.C. 2332a 
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PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 3 a/b Biológica 

22. Resolution ANVISA – RDC no. 210 of 04 august 2003 – Good 
Practices of Production of medicines, including vaccines, Annex I – 
Resolucao RDC No. 210 (in Portuguese) 

23. Port Regulation no. 204 of 20 May 1997 as amended -  Transport of 
Dangerous Goods – Portaria MT No. 204 (in Portuguese)  

24. Decree no. 3.665 of 20 November 2000 (R-105) - Control of Means 
of Delivery – Decreto No. 3.665 (in Portuguese) 

• Federal Constitution of 1988 as amended, Article 225, Paragraphs I, 
II and V - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 (in Portuguese) 

• Federal Constitution of 1988 as amended (in English, official  
translation)  

25. Provisional Measure no. 2.186 of 23 August 2001, Art. 5: Forbids 
access to  genetic heritage for developing biological weapons - 
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 
2001 (in Portuguese) 

23. International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 22 C.F.R. 
Part 120 

24. Public Health Service, General Duties and Powers, Enhanced 
control of dangerous biological agents and toxins, 42 U.S.C. 
262a   

25.  Select Agent and Toxins (DHHS Regulations), 42 C.F.R. Part 
73 

26. Agriculture, Enhancing Control of Dangerous Biological 
Agents and Toxins, Regulation of certain biological agents and 
toxins, 7 U.S.C. 8401 

27. Possession, Use and Transfer of Biological Agents and Toxins 
28.  7 C.F.R. Part 331  
29. 9 C.F.R. Part 121 
30. Organisms and Vectors, 9 C.F.R. Part 122  
31. Federal Plant Pest Regulations, Subpart on Movement of Plant 

Pests, 7 C.F.R. Part 330.200 
32. NASA security regulations and authority  14 C.F.R. Part 1203 

- 1204 
33. FAA hazardous operations regulations for rockets, 14 C.F.R. 

Part 101 
34. FAA Commercial Space Transportation regulations, licensing, 

and enforcement 14 C.F.R. Parts 404 - 406 
35. Transportation Security Administration Regulations 49 C.F.R. 

Parts 1540 - 1572 
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PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 3 a/b Química 

26. Act No. 11.254 of 27 December 2005 – CWC legislation – Lei No. 
11.254 (in Portuguese) 

27. Legislative Decree No. 9 of  29 February 1996 – Publication of 
CWC – Decreto Legislativo No. 9 (in Portuguese) 

• Decree no. 3.665 of 20 November 2000 (R-105) – Control of  CWC 
listed Chemical Agents - Control of Means of Delivery – Decreto 
No. 3.665 (in Portuguese)   

28. Decree no. 875 of 19 July 1993 – Control of cross-border 
movements of dangerous waste – Decreto No. 875 (in Portuguese) 

29. Decree no. 1.797 of 25 January 1996 – Partial Scope Treaty -  
Transport of Hazardous Materials within Mercosur – Decreto No. 
1.797 (in Portuguese) 

30. Decree no. 2.866 of 07 December 1998 – Additional Protocol to 
Partial Scope Treaty – Transport of Hazardous Materials within 
Mercosur – Decreto No. 2.886 (in Portuguese) 

31. Ministry of Transport - Administrative Act no. 22 of 19 January 
2001 – Inspection of Road Transportation – Portaria MT No. 22 (in 
Portuguese) 

32. Decree no. 97.626 of 10 April 1989 – Control of Chemicals 
Representing a Risk to Life – Decreto No. 97.626 (in Portuguese)  

33. Decree no. 2.657 of 03 July 1998 – Ratifies Convention no. 170 of 
ILO 

34. Port Regulation MT no. 204 of 20 May 1997 -  Transport of 
Dangerous Goods – Portaria MT No. 204 (in Portuguese) 

35. Regulation ANTT no. 420 of 12 February 2004 -  Chapter 2.6 – 
Resolucao 420 (in Portuguese) 

36. Resolution CONAMA (National Council of Environment) no.1-A 
of 23 January 1986 – Resolucao CONAMA No. 1-A (In 
Portuguese)  

37. Ministry of Transport - Administrative Act no. 349 of 10 June 2002. 
Inspection Instructions for Road Transportation of Hazardous 
Goods – Portaria MT No. 349 (in Portuguese) 

• International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 22 C.F.R. 
Part 120 

36. Chemical Weapons Convention Implementation, 22 U.S.C. 
6701 et seq. 

37. Department of Commerce CWC Regulations, 15 C.F.R. Parts 
710 - 729 

38. Department of State CWC Implementation Regulations, 22 
C.F.R. Part 103 

39. Crimes and Criminal Procedure, Crimes, Chemical Weapons, 
18 U.S. Code 229 et seq. 

40. U.S. Department of Defense Directive 5210.65 (DoDD) and 
Army Regulation 50-6 (AR)  

41. Army Regulation 50-6 (Nuclear and Chemical Weapons and 
Material) 

• NASA security regulations and authority  14 C.F.R. Part 1203 
- 1204 

• FAA hazardous operations regulations for rockets, 14 C.F.R. 
Part 101 

• FAA Commercial Space Transportation regulations, licensing, 
and enforcement 14 C.F.R. Parts 404 - 406 

42. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration 
Regulation, 49 C.F.R. Parts 105 – 107 and Parts 171 - 180 

43. Transportation Security Administration Regulations 49 C.F.R. 
Parts 1540 - 1572 

44. TSCA Chemical Inventory Regulations, 40 C.F.R. Part 710 
45. Toxic Substances Control 15 U.S.C. 2601 et seq. 
46. Hazardous Substances 15 U.S.C. 1261 - 1278 
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38. Department of Civil Aviation (DAC) – Instruction IAC no.1603-
0498 of 7 April 1998 (in Portuguese) 

39. Decree no. 96.044 of 18 May 1988 – Approves Regulations for 
Road Transportation of Hazardous Materials 

40. Decree no. 98.973 of 21 February 1990 – Standards for Rail 
Transportation of Hazardous Materials – Decreto No. 98.973 (in 
Portuguese) 

41. Regulatory Norms NRP for Security and Safety at Port Labor, 
including NRP 7 which classifies hazardous materials in nine 
categories – Normas Regulamentadoras No.29 (in Portuguese).  

• Decree no. 2.074 of 14 November 1996 – General Coordination 
Office for sensitive Goods - Creation of Interministerial 
Commission for the Application of CWC – Decreto No. 2.074 (in 
Portuguese)    

42. Decree-Law no. 2.063 of 06 October 1983 – Fines – Road 
Transportation of Hazardous Products – Decreto-Lei No. 2.063 (in 
Portuguese)  

• Act no. 9.065 of 12 February 1998 – Sanctions Conduct Harmful to 
the Environment – Lei No. 9.065 (in Portuguese)  

• Act no. 9.065 of 12 February 1998 (in English) 
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PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 3 a/b Nuclear 

43. Decree no. 1809 of 07 October 1980 –  Protection System of 
Brazilian Nuclear Program (SIPRON) – Decreto-Lei No. 1809 (in 
Portuguese)  

44. Decree no. 2.210 of 22 April 1997 – Decreto No. 2.210 (in 
Portuguese) 

45. Act no. 4.118 of 27 August 1962 – Creation of the National 
Commission of Nuclear Energy (CNEN) – Lei No. 4.118 (in 
Portuguese) 

• Decree no. 3.665 of 20 November 2000 (R-105)-Control of Means 
of Delivery – Decreto No. 3.665 (in Portuguese) 

46. Act no. 6.453 of 17 October 1977- Civil Responsabilities and 
Sanctions for Using Nuclear Material without Authorization – Lei 
No. 6.453 (in Portuguese)  

47. Hazardous Materials Transportation Act, as amended, P.L. 
101-615 

• Nuclear Non–Proliferation and Export Licensing Statutes  
48. Nuclear Non–Proliferation Act of 1978, P.L. 95–242 
49. International Atomic Energy Agency Participation Act of 

1957, P.L. 85–177 
50. Statute of the International Atomic Energy Agency 
51. International Security Assistance and Arms Export Control 

Act of 1976, P.L. 94–329 
52. International Security and Development Cooperation Act of 

1980, P.L. 96–533 
53. International Security and Development Cooperation Act of 

1981, P.L. 97–113 
54. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 

Implementation Act of 1982, P.L. 97–351 
55. Iraq Sanctions Act of 1990, P.L. 101–513 
56. Iran–Iraq Arms Non–Proliferation Act of 1992 
57.  Subtitle B–North Korea Threat Reduction, P.L. 106–113 
58. Iran Non–Proliferation Act of 2000, P.L. 106–178 
• International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 22 C.F.R. 

Part 120 
59. Atomic Energy Act of 1954, as Amended, 42 U.S.C.  2011 et 

seq.  
• Crimes and Criminal Procedure, Prohibited Transactions 

regarding nuclear materials, 18 U.S.C. 831 and 18 U.S.C. 836 
60. Army Regulation 50-6 (Nuclear and Chemical Weapons and 

Material) 
61. DoD Directive No. 3150.2 of 1996 (Nuclear Weapon System 

Safety Program) 
62. Energy Reorganization Act of 1974, as amended, 42 U.S.C. 

5801 
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63. DoD Directive 4540.5 of 1998 (Logistic Transportation of 
Nuclear Weapons) 

64.  DoE Directives for the Transportation of Safeguard System 
65. Physical Protection of plants and materials, 10 C.F.R. Part 73 
66. Material Control and Accounting of Special Nuclear Material, 

10 C.F.R. Part 74 
67. Safeguards Nuclear material -- implementation  of US/IAEA 

agreement, 10 C.F.R. Part 75  
68. Packaging and Transportation of  radioactive material, 10 

C.F.R. Part 71 
69. Domestic licensing of special nuclear material, 10 C.F.R. Part 

70 
70. Operator’s licenses, 10 C.F.R. Part 55 
71. Nuclear Regulatory Commission regulations on access and 

licenses, 10 C.F.R. Parts 11, 25 - 26, 30 - 36, 40 and 50 
72. Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration 

Regulation, 49 C.F.R. Parts 105 – 107 and 171-180 
• Transportation Security Administration Regulations 49 C.F.R. 

Part 1540-1572 
73. National Nuclear Security Administration (NNSA) Act, as 

amended, 50 U.S.C. 2401 et seq. 
74.  Assistance to Foreign Atomic Energy Activities, 10 C.F.R 

Part 810 
• NASA security regulations and authority  14 C.F.R. Part 1203 

- 1204 
• FAA hazardous operations regulations for rockets, 14 C.F.R. 

Part 101 
• FAA Commercial Space Transportation regulations, licensing, 

and enforcement 14 C.F.R. Parts 404 - 406 
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PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 3 c/d 
Controle 

de 
Fronteira 

47. Act no. 9.649 of 27 May 1998 – Ministry of Finance  – Control of 
Foreign Trade – Lei No. 9.649 (in Portuguese)             

48. Provisional Measure  No. 2.216 of 31 August 2001 modifying Act 
no. 9.649 – 1 – Medida Provisoria No. 2.216 (in Portuguese) 

49. Decree – Law no. 37 of 18 November 1966 - Custom Services – 
Decreto-Lei No. 37 (in Portuguese)  

• Penal Code – Decree no. 2.848 of 07 December 1940 as amended – 
Decreto-Lei No. 2.848 (in Portuguese) 

• Act no. 11.106 of 28 March 2005 – Penal Code – Last Amendment 
– Lei No. 11.106 (in Portuguese) 

50. Act no. 9.112 of 10 October 1995 – Sensitive Goods – Lei No. 
9.112 (in Portuguese) 

• Act no. 9.112 of 10 October 1995 – Sensitive Goods (in English) 
51. Regulation no. 339 of 12 May 2005 – Portaria MCT No. 339 (in 

Portuguese) 

75. Tariff Act of 1930, as amended, 19 U.S.C. 1202 et seq. 
76. Smuggling and other criminal customs offenses, 18 U.S.C. 

1701 et seq.  
77. Immigration and Nationality Act, as amended, 8 U.S.C. 1101 

et seq.   
78. Principal customs enforcement authorities  

o 19 U.S.C. 482 
o 19 U.S.C. 1499  
o 19 U.S.C. 1581  
o 19 U.S.C. 1582   
o 19 U.S.C. 1589a 
o 19 U.S.C. 1595a 

79. Principal immigration enforcement authorities, 8 U.S.C. 1357 
80. Aviation and Transportation Security Act (ATSA), 49 U.S.C. 

114 
81. Export enforcement authorities 

o 22 U.S.C. 401  
o 22 U.S.C. 2778  
o 13 U.S.C. 303 and 305 
o 50 U.S.C. App. 2411 

82. Principal regulatory export enforcement provisions 
o 15 CFR Parts 758.7 and 758.8 
o 19 CFR Part 113.64  
o 22 CFR Part 127.4  

83. Customs Regulations on import and export enforcement,  19 
CFR Parts 1 - 192 



    
Universidade de Brasília 
 

- 337 - 

 
PARAG. 
OPER. 

ÁREA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

§ 3 c/d 

Controle 
de  

Expor-
tação 

• Federal Constitution of 1988 as amended, Title II, Chapter I, 
Individual and Collective Rights and Duties, Article 5, Paragraph 2 
- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 (in Portuguese) 

• Federal Constitution of 1988 as amended (in English, official  
translation) 

• Act no. 9.112 of 10 October 1995 – Lei 9.112 (in Portuguese) 
• Act no. 9.112 of 10 October 1995 – Sensitive Goods (in English) 
• Decree no. 3.665 of 20 November 2000 – Formal Export 

Authorization by the Army – Decreto No. 3.665 (in Portuguese) 
• Act No. 11.254 of 27 December 2005 – CWC legislation – Lei No. 

11.254 (in Portuguese) 
• Legislative Decree No. 9 of  29 February 1996 – Publication of 

CWC – Decreto Legislativo No. 9 (in Portuguese) 
52. Decree–Law no. 37 of 18 November 1966 - Custom Services – 

Decreto-Lei No. 37 (in Portuguese)  
53. Regulation no. 339 of 12 May 2005 – Portaria MCT No. 339 (in 

Portuguese) 
54. Interministerial Regulation MCT/MD no. 631 of 13 November 

2001– List of Sensitive Goods – Portaria Interministerial MCT/MC 
No. 631 (in Portuguese)  

55. Expositions of Reasons (Exposição de Motivos) no. 35 (SAE/PR) of 
12 April 1994 - General Guidelines for the Export of  Sensitive 
Goods Related to Missiles 

56. Provisional Measure no. 2.186-16 of 23 August 2001 – Chapter VI 
–Access to Technology and Transfers – Medida Provisoria No. 
2.186-16 (in Portuguese)  

57. Normative Instruction no.1 of 15 December 1998 – Import of 
materials for scientific research, including organisms for biological 
control – Instrucao Normativa MAA No. 1 (in Portuguese) 

58. Decree no. 5.459 of 07 June 2005, Chapter II, art. 15, paragraph 2, 

84. Arms Export Control Act of 1976, as amended (AECA), 22 
USC 2778 et. seq. 

• Nuclear Non–Proliferation and Export Licensing Statutes  
1. Nuclear Non–Proliferation Act of 1978, P.L. 95–242 
2. International Atomic Energy Agency Participation Act of 

1957, P.L. 85–177 
3. Statute of the International Atomic Energy Agency 
4. International Security Assistance and Arms Export 

Control Act of 1976, P.L. 94–329 
5. International Security and Development Cooperation Act 

of 1980, P.L. 96–533 
6. International Security and Development Cooperation Act 

of 1981, P.L. 97–113 
7. Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material Implementation Act of 1982, P.L. 97–351 
8. Iraq Sanctions Act of 1990, P.L. 101–513 
9. Iran–Iraq Arms Non–Proliferation Act of 1992 
10. Subtitle B–North Korea Threat Reduction, P.L. 106–113 
11. Iran Non–Proliferation Act of 2000, P.L. 106–178 

85. Illegal Export of War Materials, Neutrality, and Enforcement   
o 22 U.S.C. 401  
o 22 U.S.C. 408  
o 22 U.S.C. 464 - 465 

86. Nuclear Proliferation Prevention Act of 1978,  22 U.S.C. 6301 
et seq.  

87. The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 
50 U.S.C. 1701 et seq.  

88. Export Administration Act (EAA) of 1979, as amended, 50 
U.S.C. App. 2401 et seq. 

89. http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.htmlCivil Asset 
Forfeiture Reform Act of 2000, 18 U.S.C. 981 
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which disciplines Art. 30 of Provisional Measure no. 2.186-16 – 
Decreto No. 5.459 (in Portuguese) 

59. Decree no 1.861 of 12 April 1996 _Export of Sensitive and Dual 
use Goods – Decreto No. 1.861 (in Portuguese)  

60. Ministerial Regulation no. 804 of 13 december 2001- Updating 
CWC List of Chemical Substances – Portaria MCT No. 804 (in 
Portuguese) 

61. Ministerial Regulation no. 275 of 23 April 2002 – Import Control of 
CWC Chemical Substances – Portaria MCT No. 275 (in 
Portuguese) 

62. Administrative Act (Portaria) SAE/PR no. 61 of 12 April 1996 – 
Export of equipment, materials and nuclear technology including 
dual use 

• Act no. 6.453 of 17 October 1977- Civil Responsabilities and 
Sanctions for Using Nuclear Material without Authorization – Lei 
6.453 (in Portuguese)   

• Act no. 9.613 of 03 March 1998 – Money Laundering – Creation of 
COAF -Financing BW and its Means of Delivery – Lei No. 9.613 
(in Portuguese) 

• International Traffic in Arms Regulations (ITAR), 22 C.F.R. 
Part 120 

90. Firearms Licensing 
o 18 U.S.C. 921 et seq.  
o 26 U.S.C. 5841 et seq.   

91. Trading with the Enemy Act (TWEA), 50 U.S.C. App. 1. et 
seq. 

92. Department of Energy regulations Assistance to Foreign 
Atomic Energy Activities, 10 C.F.R. Part 810 

93. Export and import of nuclear equipment and material, 10 
C.F.R. Part 110 

94. Department of Energy Human reliability program, 10 C.F.R. 
Part 712 

95. Administrative sanctions-- Enforcement and Protective 
Measures, 15 C.F.R. Part 764.3(a)(2)  

96. Crime and Criminal Procedure-- Fraud and False Statements, 
18 U.S.C. 1001 

97. Executive Order Blocking Property and Prohibiting 
Transactions with Persons Who Commit, Threaten to Commit, 
or Support Terrorism, as amended, E.O. 13224 

98. Crimes and Criminal Procedure involving racketeering, 18 
U.S.C. 1951 

99. Bank Secrecy Act, 12 U.S.C. 1951 et seq.  
100. Executive Order on the Proliferation of Weapons of Mass 

Destruction, E.O. 12938   
101. International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. 

1701-1707  
102. Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730 - 774 
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