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Resumo 

A presente pesquisa busca mapear os atores, interesses e processos 
envolvidos no caso da ratificação e internalização do Tratado de Comércio de 
Armas (TCA). Este mapeamento será realizado utilizando process tracing, baseado 
principalmente em dados secundários. O Tratado foi assinado pelo Brasil em 2013 e 
até o presente momento não foi aprovada a adoção do TCA pelo Legislativo 
brasileiro, se mostrando evidente a presença de empecilhos no processo de 
ratificação e internalização do mesmo. Desta forma, é possível argumentar que os 
entraves que vêm ocorrendo podem ser fruto de uma falta de coesão entre os 
interesses dos agentes internos brasileiros, como empresas e alguns órgãos 
públicos, e os interesses dos representantes diplomáticos em âmbito internacional – 
responsáveis pela negociação do Tratado.  
 
Palavras-chave: Interesses, Processo Decisório, Internalização, Ratificação e 
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Introdução 

 Uma das áreas de estudo das Relações Internacionais (RI) é o estudo da 

Política Externa, a qual busca incorporar um novo nível de análise, o processo 

decisório, à fim de entender as relações existentes entre os atores domésticos de 

um Estado e os atores internacionais, que os representam e os influenciam em suas 

tomadas de decisão. A partir do momento em que os Estados passaram a se 

empenhar em manter uma convivência harmoniosa no âmbito internacional, após 

as grandes guerras, uma maior compreensão e precisão das relações conflituosas e 
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cooperativas de cada Estado, para com os demais, passou a ser necessária, 

realçando a importância do campo das Relações Internacionais (SILVA; GONÇALVES, 

2010).  

Além disto, o aumento no diálogo e interação entre os agentes do Sistema 

Internacional, proporcionou a expansão das discussões e dos temas da agenda 

global, a qual passou a abranger questões relevantes para a segurança e garantia 

da harmonia e do desenvolvimento do ambiente internacional, passando a abranger 

temas como o meio ambiente, direitos humanos, diminuição e controle da 

proliferação de armas, tráfico humano e de drogas, entre outros. Ao empasse em 

que os Estados passaram a visar e a se empenhar em manter o Sistema 

Internacional equilibrado, longe de conflitos, um assunto que se tornou mais 

frequente nos fóruns internacionais foi o comércio de armas e o uso final destes 

armamentos. Em paralelo a questão do destino final dos armamentos, já em âmbito 

interno aos Estados, o processo de ratificação e internalização dos tratados 

internacionais, relacionados a estas novas preocupações globais, passaram a se 

tornar foco de influência e pressão por parte dos grupos de pressão nacionais.  

Um Tratado em específico que chamou a atenção para seu processo 

decisório, por parte do governo brasileiro, foi o Tratado de Comércio de Armas. 

Este Tratado foi assinado pelo representante legal brasileiro em junho de 2013, em 

Nova Iorque, e até o presente momento não ocorreu a sua ratificação e 

internalização por parte do Legislativo e pela Presidência brasileira, tornando seu 

processo decisório um possível foco de pesquisa dentro da área de Relações 

Internacionais. Este Tratado tem a finalidade de regular o comércio internacional 

de armas, garantindo que cada um dos Estados produtores, fabricantes, e 

exportadores possam rastrear e garantir quem será o usuário final destes 

armamentos. A presente pesquisa, através do exemplo do Tratado de Comércio de 

Armas (TCA), tem a finalidade de compreender os entraves que têm se apresentado 

na internalização deste Tratado por parte do governo brasileiro. Esta análise será 

realizada por meio do mapeamento dos atores envolvidos, bem como seus 

interesses e suas motivações, a mesmo tempo em que compreendemos os processos 

envolvidos, técnica conhecida no mundo acadêmico como process tracing3. Para 

                                         
3  O Process Tracing é uma técnica utilizada para compreender as evidências nos processos, 
sequências e conjunturas de eventos na aplicação de hipóteses ou da desenvoltura das mesmas em 
mecanismos que casualmente podem vir a explicar o caso estudado. (COLLIER, 2014) 
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que esta análise fosse possível, dados secundários foram coletados de sites 

governamentais, como por exemplo o site do Ministério de Relações Exteriores, e 

de sites de Organizações Não Governamentais (ONG) ativas na defesa do tema de 

Direitos Humanos, como o Instituto Sou da Paz e o Conectas, e que acompanham o 

processo desde a fase inicial de negociação no Sistema Internacional. Também foi 

realizado levantamento bibliográfico no campo das RIs, como por exemplo Hedley 

Bull, por meio de seu conceito de Sociedade Internacional,  Robert D. Putnam, que 

defende a compreensão da intersecção da política doméstica e internacional e os 

atores envolvidos no processo de negociação e ratificação de acordos 

internacionais e trabalhos específicos sobre o Tratado. 

Para uma melhor compreensão da pergunta e da análise da hipótese em 

questão, a presente pesquisa foi dividida em 4 seções. A primeira irá tratar da 

atual conjuntura do Direito Internacional e a sua relação com o processo de 

internalização de Tratados Internacionais no Brasil, por meio da compilação de 

dados retirados de livros e autores conceituais. Já a segunda irá explicar a relação 

das políticas nacionais para com as políticas externas de cada Estado, como estes 

jogos políticos conversam entre si, por meio de análises de autores, como Robert 

D. Putnam. Na terceira seção será realizado um estudo de caso sobre o processo de 

ratificação e internalização do TCA no ordenamento jurídico brasileiro, a qual 

abrange um compilamento de dados retirados dos sites citados acima. Por último, 

será realizada a análise deste estudo de caso por meio do process tracing, que irá 

analisar os principais agentes envolvidos e seus motivadores de ação, evidenciando 

a falta de coesão apresentada entre os interesses nacionais defendidos em âmbito 

internacional, e os interesses dos grupos de pressão internos, por meio de um 

fluxograma. O objetivo desta técnica é reconstruir o processo de tomada de 

decisão à fim de maior compreensão do papel dos atores e interesses envolvidos. 

Podendo-se concluir que, houve uma falha em coordenar os interesses do 

negociador-chefe brasileiro e os interesses dos grupos de pressão, em âmbito 

interno brasileiro, no setor armamentista, sobre o acordo em questão, e que esta 

faltou de coesão vem gerando uma lentidão e um entrave na finalização do 

processo de internalização do TCA no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1. Direito Internacional 
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 Um dos principais focos de estudo dentro das RIs sempre foi a 

composição do Estado, e como este passou a ser considerado um ente atuante no 

Sistema Internacional, como forma a representar os interesses de suas populações. 

No campo das Relações Internacionais, uma das formas de se reforçar essa atuação 

dos Estados no SI, é a compreensão das regras firmadas pelo Direito Internacional 

Público, que regulamenta regras de convívio para que a harmonia seja possível na 

esfera internacional, e delimita as áreas de atuação e de poder de influência de 

cada Estado. 

 Direito Internacional pode ser considerado um “[...]conjunto de 

princípios e normas, sejam positivados ou costumeiros, que representam o 

direito e deveres aplicáveis no âmbito internacional” (GUTIER apud Bregalda, 

2011, p.5). E como uma forma de reforçar as alianças e parcerias entre Estados, 

utilizando do Direito Internacional, Tratados Internacionais passaram a ser 

celebrados, de forma bilateral (entre dois Estados), e de forma multilateral 

(entre dois ou mais Estados), nos mais diversos temas - desarmamento, guerra, 

soberania territorial, entre outros. Assim, é possível perceber que os Estados 

passaram a agir não somente de acordo com o auto interesse, baseado na 

sobrevivência egoísta, mas sim, buscando ganhos comuns que serão 

compartilhados entre as partes da sociedade internacional4 (BULL, 2002).  

A realização de um tratado internacional se dá a partir de um processo de 

negociação entre os atores envolvidos, no qual estes chegam a um acordo final 

que agrade todas as partes. O processo necessário na elaboração de um tratado 

internacional, segue as seguintes etapas: adoção de texto e autenticação, 

consentimento em obrigar-se por um tratado e notificação dessa decisão, 

conhecida como processo de ratificação, entrada em vigor do tratado, registro e 

publicação (GUIMARÃES, 2010).  

 

2. Interação entre a Política Internacional e Doméstica        

 Dada a necessidade por uma maior compreensão da dinâmica entre os 

atores e as relações entre as agendas do âmbito interno e internacional de um 

                                         
4 Estados, que em conjunto, formam uma Sociedade Internacional, compartilhando os mesmos 
interesses e valores. Desta forma, trabalhariam de forma colaborativa para o funcionamento de 
Instituições Internacionais, que deliberam as regras que regem padrões de comportamento no SI 
(BULL, 2002). 
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Estado, diversos estudiosos da área de Relações Internacionais buscaram 

possíveis teorias que explicassem o entrelaçamento dos jogos políticos entre os 

atores nacionais em ambos cenários.  

 A partir da ideia e da concepção de Estado e de Sistema Internacional, 

pode-se afirmar que existem inter-relações estabelecidas entre diferentes povos 

de diferentes Estados, de forma política ou econômica, formando as relações 

internacionais. Esta relação com o exterior de cada país, é baseada em um 

processo de tomada de decisão que envolve os agentes internos de um Estado, e 

é conhecida como Política Externa, possuindo características e determinantes 

distintas de Estado para Estado (FIGUEIRA, 2011). 

 A Política Externa pode então ser considerada como uma interação 

entre o ambiente doméstico e o ambiente internacional de um Estado (FIGUEIRA, 

2011). Esta interação é feita por meio de um jogo político, enquanto os agentes 

internos se encontram em âmbito internacional, estes buscam colocar em pauta 

na agenda Internacional tópicos de defesa de seus interesses internos, e ao 

retornar para seu ambiente doméstico, buscam realçar a importância da 

integração doméstica à agenda global. 

 O processo de interação entre os diversos atores internos e externos 

de cada Estado é chamado de Processo Decisório, onde se é realizada uma 

análise na qual os agentes tomadores de decisão são influenciados por diversos 

fatores externos a seus interesses particulares. 

 Uma teoria que é utilizada no campo das Relações Internacionais para 

explicar a dinâmica entre os ambientes doméstico e externo, é a Teoria dos 

Jogos de Dois Níveis de Robert D. Putnam (1988). Essa Teoria afirma a existência 

de dois níveis nas negociações realizadas por cada Estado, um deles ocorre em 

nível internacional intermediada por um negociador-chefe, representante 

diplomático do Estado, e uma outra em nível doméstico, entre o negociador-

chefe e os grupos de pressão nacionais. O processo de negociação de um acordo 

internacional pode ser dividido em dois estágios: um primeiro estágio é a fase de 

negociação internacional, na qual os negociadores irão realizar um acordo 

provisório (nível I); e o segundo estágio é a fase de ratificação deste acordo 

provisório, no qual irão acontecer diversas discussões entre os grupos domésticos 

de apoio, sobre ratificar ou não o acordo (nível II) (PUTNAM, 2008, p. 153).  
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 Visto que esta teoria busca compreender a influência dos grupos de 

pressão domésticos no processo de internalização de um acordo internacional no 

ambiente interno do Estado, conclui-se que é a mais adequada para analisar o 

processo de internalização e ratificação do Tratado de Comércio de Armas por 

parte do governo brasileiro. 

3. Estudo de Caso sobre a Internalização do TCA pelo governo brasileiro 

3.1 Indústria de Armas no Brasil 

  Em 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

atendendo aos pedidos das Forças Armadas por uma revitalização da indústria 

armamentista, a indústria de armas brasileiras passou a ser revitalizada e a 

crescer nacionalmente e internacionalmente, novos projetos de incentivo e 

desenvolvimento da indústria de defesa e segurança no Brasil, passaram a ser 

promovidos. Assim, diversas políticas públicas foram implementadas durante o 

período dos governos Lula e Dilma, fazendo com que este setor se 

desenvolvesse, de forma que em 2014 o Brasil chegou a produzir cerca de 3,7% 

do seu PIB para a área de defesa e segurança, em um total de R$ 202 bilhões, e 

em 2015 foi indicado como o quarto maior exportador de armas leves do mundo 

(ONU, 2015). 

3.2 Tratado de Comércio de Armas 

 No ano de 2003, três ONGs internacionais se juntaram para lançar uma 

campanha para conscientizar a população mundial e os governos dos Estados sobre 

a importância de uma maior regulamentação em relação aos armamentos vendidos 

no cenário internacional, alertando-os em relação ao crime organizado existente 

por trás deste comércio e das grandes violações em relação aos Direitos Humanos 

que estavam ocorrendo, pelo fácil desvio de armamentos para o tráfico ilegal, 

facilitando a compra destes por milícias, grupos opressores, entre outros. A 

campanha levava o nome de Control Arms Campaign e foi lançada pelas ONGs 

Anistia Internacional, OXFAM e International Action Network on Small Arms 

(IANSA). Esta campanha teve uma repercussão mundial e em julho de 2012, na 

Conferência das Nações Unidas, o Comitê Preparatório da ONU elaborou um esboço 

do Tratado a ser acordado entre todos os membros da Organização. Em 2013, 
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durante os dias 18 a 28 de março, ocorreu uma nova rodada de negociação em 

relação ao TCA, para a elaboração do texto final do mesmo, e no dia 02 de abril de 

2013, foi aprovado sendo aberto para assinaturas (WOOD; ABDUL-RAHIM, 2015). 

 O Tratado de Comércio de Armas tem como principal objetivo 

estabelecer normas e padrões internacionais para a regulamentação do comércio 

internacional de armamentos convencionais, pequenas e leves5, estabelecendo 

que os ambientes nacionais de cada Estado possuam o controle das decisões em 

relação à transferência de armas, e que estas devem respeitar altos padrões 

internacionais e contribuir para a paz, a segurança internacional, a estabilidade, 

a reduzir o sofrimento humano, promover cooperação, transparência e 

responsabilidade entre os Estados (MAGALHÃES, 2016).   

Neste processo, o Brasil sempre defendeu uma postura intermediária, 

levando suas considerações para a elaboração de um texto que não levasse a 

obrigações, mas sim orientações governamentais que poderiam ou não ser 

seguidas pelos países signatários, visto que a exposição dos relatórios dos 

usuários finais dos Estados em âmbito internacional, poderia levar o país a uma 

exposição da Defesa de cada um dos países membros (WOOD; ABDUL-RAHIM, 

2015).  

Assim, após a aprovação final do texto do Tratado de Comércio de Armas, 

em 3 de junho de 2013, o representante brasileiro assinou o Tratado em âmbito 

internacional. Porém, este se encontra até o momento atual em análise pelas 

Comissões Especiais na Câmara dos Deputados, sob análise na Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Um processo que se iniciou 

em junho de 2013 e que até o momento atual, outubro de 2016, ainda não foi 

finalizado, mesmo circulando em urgência entre as casas, por provir de um 

pedido da Presidência da República, demonstra que entraves ocorreram em seu 

processo, e que possivelmente ocorreu uma forte pressão contrária, por parte 

dos grupos de pressão internos brasileiros, à finalização deste processo. 

3.3 Processo Decisório brasileiro no caso do Tratado De Comércio de 

Armas   

                                         
5 Armas pequenas e leves são aquelas caracterizadas como sendo de fácil manuseio com apenas 
uma mão. Se encaixam nesta categoria revólveres, pistolas, carabinas, submetralhadoras e 
metralhadoras leves (SMALL ARMS SURVEY, 2015). 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

8 

 No Brasil, o Poder Executivo é responsável por aderir e por assinar a 

participação brasileira em Tratados Internacionais, e o Poder Legislativo é 

responsável por aprovar e ratificar esta decisão. A partir da aprovação do 

Congresso Nacional (Poder Legislativo) os termos acordados no tratado em 

questão passam a se tornar leis. 

 De acordo com uma das principais Organizações de Segurança Pública 

da sociedade civil brasileira, o Instituto Sou da Paz, que acompanha o processo 

de tramitação do TCA no ordenamento jurídico brasileiro, em uma pesquisa 

realizada em 2014, alegou que o processo de internalização do Tratado em 

questão, se iniciou após a entrega da minuta de Exposição de Motivos 

Interministerial (EMI) pelo Ministro das Relações Exteriores, e que apenas este 

processo levou aproximadamente 1 ano, devido a uma mudança em um dos 

departamentos, que levou a uma reformulação da tradução do Tratado para a 

língua portuguesa. Após este processo moroso, o Tratado seguiu para trâmite 

interno de acordo com o fluxograma abaixo. 

Fluxograma 1 - Fluxograma do processo de internalização do Tratado de 

Comércio de Armas no ordenamento jurídico brasileiro   

 

Fonte: Instituto Sou da Paz, 2014.   

 Como principais atores envolvidos no processo de internalização se 

encontram os órgãos públicos, como o MRE, o MD, a Presidência da República, as 
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frentes parlamentares que analisam o Tratado nas diferentes casas do Congresso, 

e também se destacam nesta tramitação, os grupos de interesse domésticos 

brasileiros. Entre eles estão os principais produtores e fabricantes de armas 

leves brasileiras: a Forjas Taurus, líder de mercado de armas portáteis, a Imbel, 

principal produtora de fuzis e a Companhia Brasileira de Cartuchos, que possui 

monopólio do mercado de cartuchos para armas leves e convencionais no país, as 

quais realizam uma pressão contrária à adesão dos pontos acordados no Tratado 

(EL PAÍS, 2015). As principais organizações da sociedade civil envolvidas com 

Direitos Humanos, e ativamente participantes do processo de internalização do 

TCA no Brasil: Conectas Direitos Humanos, Instituto Sou da Paz, Anistia 

Internacional e Instituto Igarapé, as quais realizam uma pressão a favor da 

adoção dos pontos acordados pelo Tratado (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2014).  

4. Análise  

 De acordo com a premissa de Putnam (2010), ao assinar e se 

comprometer a um tratado, ou um acordo do plano Internacional, o negociador-

chefe está representando os interesses dos grupos de pressão doméstica de seu 

Estado, alegando que tanto esses grupos exercem pressão nas negociações do 

plano internacional, quanto os grupos de pressão externos ao Estado, exercem 

influência nas estratégias e nos interesses dos grupos domésticos. No caso do 

Tratado de Comércio de Armas, os principais grupos de pressão doméstica se 

encontram na indústria de armas brasileira, com um foco específico para a 

empresa Forjas Taurus, nas ONGs brasileiras ativas neste processo, o Instituto 

Sou da Paz, a Conectas, o Igarapés e a Anistia Internacional, e nos agentes 

públicos envolvidos no processo de decisão da ratificação e internalização do 

acordo em questão, em específico o MRE, o MD, a presidência da República e as 

frentes parlamentares de defesa nas casas do Congresso.  

  A divisão sequencial descrita por Putnam (1988) ao desenvolver da 

Teoria dos Jogos de Dois Níveis, pode ser relacionada ao processo decisório da 

elaboração do Tratado de Comércio de Armas no âmbito internacional, uma vez 

que para que o texto do Tratado fosse elaborado e consentido entre todos os 

membros participantes das negociações, seria necessário que muitas consultas 

prévias aos grupos domésticos do nível II tivessem ocorrido antes da realização 
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do acordo provisório no nível I ser acordado em junho de 2013, na sede na 

Organização das Nações Unidas. Porém, as consultas se mantiveram apenas em 

nível presidencial, se concentrando no Ministério das Relações Exteriores e no 

Ministério de Defesa. Deixando assim, espaço para lacunas de entendimento 

entre os interesses desse negociador-chefe e os interesses reais da sociedade 

civil brasileira, entre agente públicos, não governamentais e privados.   

Em paralelo com este conflito de interesses, há um forte incentivo para 

que haja coerência entre estes dois jogos políticos, o que levou o representante 

diplomático brasileiro, em 2013, a assinar o Tratado de Comércio de Armas, 

mesmo sabendo que os interesses dos principais grupos de pressão doméstica 

envolvidos no tema, eram contrários à adesão do Brasil ao acordo em questão. 

Esta falta de coerência pode ser considerada como um dos principais entraves no 

processo de ratificação e internalização do TCA no ordenamento jurídico 

brasileiro.   

No caso do TCA, dois tipos de pressão ocorreram, tanto por parte de 

organizações não governamentais, quanto por parte de pressão da indústria 

armamentista. Por meio das maiores empresas exportadoras e produtoras de 

armas pequenas e leves no país, em específico a Forjas Taurus e a Imbel, 

mercado cujo qual o Brasil é o quarto maior player, de acordo com relatórios da 

Organização das Nações Unidas, ocorreu uma forte pressão contrária a adesão 

deste Tratado sob os tomadores de decisão do processo de ratificação do TCA. 

Estas empresas se empenharam em financiar campanhas eleitorais partidárias, 

para influenciar os deputados, que participaram das comissões de análise da 

aprovação do Tratado pela Câmara dos Deputados, para que estes tornassem o 

processo ainda mais moroso, até mesmo que estes pudessem inviabilizar que este 

Tratado fosse aprovado, e se tornasse lei em âmbito nacional, tornando as 

operações destas empresas mais demoradas, mais restritas e mais custosas. Este 

movimento por parte da indústria armamentista seria liderado pelo fato de as 

empresas não quererem seus negócios afetados pela adesão brasileira ao Tratado 

no âmbito internacional. A partir do momento em que este entrar em vigor, 

estas teriam que limitar seus possíveis compradores e exportadores, visto que 

aqueles que possivelmente estariam infringindo os Direitos Humanos, não 
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poderiam receber armamentos brasileiros. Ainda dentro do fator limitador, o 

Tratado iria causar um aumento no custo de produção destes armamentos, pois 

as empresas teriam que adotar um sistema de controle e de rastreamento dos 

produtos produzidos.  

Enquanto, por outro lado, as organizações não governamentais, em 

específico o Sou da Paz, a Conectas, o Igarapé, a Anistia Internacional e o 

Desharme, investiram esforços para pressionar o Congresso a acelerar o processo 

de internalização do TCA no Brasil, visto que assim que este processo estivesse 

finalizado, o Brasil e as empresas produtoras e exportadoras, passariam a ajudar 

na luta a favor da defesa dos Direitos Humanos no ambiente nacional e 

internacional, tornando o Brasil um agente com voz ativa no sistema 

internacional, nos fóruns de discussão em torno do tema tratado pelo TCA, 

promovendo a segurança de milhares de pessoas.  

Como é mostrado no fluxograma abaixo, as interações entre os atores 

ocorreram nos mais diversos níveis e muitas vezes ocorreram em uma via de duas 

mãos, nas quais houveram trocas de interesses e de favores entre alguns dos 

atores, possibilitando uma maior influência por parte da Indústria armamentista 

no processo que vem ocorrendo no Legislativo brasileiro.  

Fluxograma 2- Mapeamento dos principais Players no processo de ratificação do 

Tratado De Comércio de Armas no Brasil  
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Fonte: Fluxograma elaborado pela autora, 2016.  
  

  O Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro, desde o início 

das negociações, se manteve proativo nos debates e nas discussões, visto que as 

diretrizes brasileiras defendem à proteção da vida humana, e a defesa dos 

Direitos Humanos no Sistema Internacional, por meio da ação de diplomatas. 

Porém, neste mesmo processo, não ocorreu nenhuma consulta prévia à 

população brasileira ou ao setor privado brasileiro, não se iniciou nenhuma 

audiência pública para debater o tema em questão, e muito menos para validar 

se este acordo seria benéfico para o país como um todo.  

  Em meio ao processo de negociação dos termos do TCA, o Ministério 

da Defesa (MD) ficou a par destas atividades do MRE, e ao perceber que havia 

possibilidade de implicações negativas para o processo de exportação de 

produtos de defesa, a partir do momento em que este Tratado fosse 

implementado no Brasil, este passou a intervir e a participar do processo de 

negociação junto ao MRE. O representante escolhido para defender os interesses 

brasileiros nas rodadas internacionais fez questão de tornar o texto do TCA o 

mais genérico possível, visto que este foi escolhido e elegido pelo MD, levando a 

possibilidade de os Estados signatários decidirem como conduzir a 

implementação e a execução do Tratado em âmbito nacional de cada Estado. 

Então, em junho de 2013, o representante legal brasileiro, assinou o TCA na sede 

da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, sem realizar nenhuma 

consulta prévia à opinião pública da sociedade civil em relação ao tema em 

questão, e nem ao setor privado brasileiro. Assim, o TCA seguiu para o trâmite 

legal no ordenamento jurídico brasileiro, e se encontra até o momento presente 

em análise pela Câmara dos Deputados, e já tramitou por algumas Comissões de 

Análise.  

Pode-se inferir que a indústria de armas tenha exercido pressão contrária 

para a aceitação e ratificação deste Tratado, tanto nas análises que ocorreram 

nos Ministérios pela Presidência da República, quanto nas Comissões de análise 

da Câmara dos Deputados. Neste momento do processo, ocorreram diversas 

interações entre os atores do órgão Executivo, Legislativo e grupos de pressão do 
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setor privado, entre as quais se encontra o fornecimento de investimentos, por 

parte da Forjas Taurus, Imbel e Companhia de Cartuchos, para as eleições de 

comitês e diretorias partidárias, gerando uma influência para que estes atores 

fossem favoráveis aos interesses destas empresas.  Por não querer que seus 

negócios fossem impactados de forma negativa, restringindo mercados, 

aumentando custos de produção e tornando visível seus principais parceiros ao 

ambiente internacional, as empresas produtoras e exportadoras de armas, se 

encarregaram em tornar este processo o mais demorado possível, ou até mesmo 

que este fosse inviabilizado. Mesmo possuindo bom relacionamento para com o 

Ministério da Defesa, o diálogo entre estes atores, em relação a representação 

de interesses no ambiente internacional, não ocorreu, acabando por prejudicar a 

internalização do TCA no Brasil. 

Ao impasse que as empresas armamentistas, como a Forjas Taurus e a 

Companhia de Cartuchos, realizavam pressão contrária a aprovação e conclusão 

do processo de ratificação e internalização do TCA pelo governo brasileiro, visto 

que este aumentaria o custo de produção de seus produtos, as Organizações Não 

Governamentais da sociedade civil, pressionavam o Congresso Nacional para que 

este fosse favorável à aprovação do Tratado internamente. Em maio de 2016, 

estas organizações se juntaram, formando uma coalizão para pressionar o 

Congresso, por meio de uma petição pública, esta coalizão levou o nome de 

“Coalizão pela Exportação Responsável de Armas”, e foi lançada pelas ONGs: 

Instituto Sou da Paz, Conectas Direitos Humanos, Dhesarme, Instituto Igarapé e 

Anistia Internacional. Esta coalizão permitiria a participação da sociedade civil 

em torno do tema debatido, e criaria uma pressão de peso maior para com o 

Congresso Nacional, visto que estaria representando não apenas o 

posicionamento de Organizações da sociedade civil, mas a sociedade civil em si 

(ANISTIA INTERNACIONAL, 2016). 

Porém, visto que as empresas armamentistas pressionaram o Congresso 

por meio de trocas financeiras, pode-se inferir que a sua influência para com 

estes atores teve um peso maior do que a influência exercida pelas Organizações 

Não Governamentais, visto que estas últimas não contribuíram financeiramente 

às eleições e formações partidárias, e que o Congresso possui a Frente 
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Parlamentar de Segurança Pública, mais conhecida no Brasil atualmente como: a 

bancada da bala. Esta Frente Parlamentar foi constituída em abril de 2015, por 

meio de um ato presidencial e possui como principal agente ativo, o coordenador 

Coronel Camilo (PSD) (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2015). Dentre seus principais participantes, 17 (51%) são parlamentares advindos 

de corporações conservadoras como as Polícias Militar, Civil e Federal, Exército e 

Bombeiros, e que estão altamente envolvidos com a indústria de armamentista 

brasileira. (PONTE, 2015). 

5. Conclusão  

 A partir das análises realizadas, dos dados coletados e das bases 

bibliográficas, se foi possível criar um fluxograma dos principais agentes 

envolvidos no processo de ratificação e internalização do Tratado de Comércio 

de Armas pelo governo brasileiro e também pode-se analisar que de fato houve 

uma falta de representatividade dos interesses dos agentes internos brasileiros, 

quando o representante diplomático brasileiro assinou o Tratado de Comércio de 

Armas em âmbito internacional. Como citado na seção 4 da presente pesquisa, 

os agentes envolvidos na elaboração do texto do TCA em ambiente internacional, 

foram somente o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, não 

havendo nenhuma consulta pública ou mesmo de atores privados, via demais 

Ministérios Públicos. A partir do momento em que a Política Externa brasileira, 

sobre o Tratado de Comércio de Armas, se concentrou apenas em dois 

Ministérios, não foi possível representar os mais variados interesses dos grupos 

domésticos.  

Esta análise pode ser justificada, a partir do momento em que os entraves 

encontrados por esta pesquisa, se deram em grande parte por conta da pressão 

realizada pela indústria armamentista para tornar este processo moroso, ou até 

mesmo inviabilizado. Para as grandes produtoras e fabricantes de armas 

brasileiras, a implementação de um tratado como o TCA no ordenamento 

jurídico brasileiro iria acarretar em um aumento de custo de produção, visto que 

estes necessitariam estar ajustados aos termos do acordo, além disto, iria 

também restringir as possibilidades de mercado e de venda destas empresas, 
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uma vez que o Tratado proíbe a venda dos armamentos descritos para países que 

podem apresentar quadros de risco em relação à segurança e a vida humana.   

Assim, se comprova a Teoria defendida por Putnam (2010) a qual alega ser 

de suma importância que os interesses do negociador –chefe, na hora da 

negociação e assinatura de um tratado ou acordo em âmbito internacional, 

esteja em concordância com os interesses dos agentes internos, principalmente 

os grupos de pressão, de seu Estado. 
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