São Paulo, 15 de agosto de 2016.

Excelentíssimo Conselheiro

Excelentíssimo Ministro

Marcelo Paz Saraiva Câmara

Neil Giovanni Paiva Benevides

Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis (DDS) Representação do Brasil junto à Conferência do
Ministério das Relações Exteriores
Desarmamento em Genebra

Ref. – Posição do Brasil durante a 2ª Conferência dos Estados Partes do Tratado sobre
Comércio de Armas
Exmos. Senhores,
A. Considerando a realização da 2ª Conferência dos Estados Partes (CSP2) do Tratado sobre Comércio de
Armas (TCA), que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de agosto de 2016, nas instalações da Organização
Mundial do Comércio, em Genebra, Suíça;
B. Tendo em mente que a 2ª Conferência dos Estados Partes proporcionará uma oportunidade de
interação entre delegados e sociedade civil, além de espaço de deliberação sobre o progresso da
implementação do Tratado sobre Comércio de Armas, acordo fundamentação na regulamentação das
transferências internacionais de armas convencionais;
C. Recordando que o Brasil foi um dos primeiros Estados a assinar o TCA, em junho de 2013, afirmando,
na ocasião, sinalização inequívoca ao mundo de que pretenderia tomar todas as medidas necessárias
para que o comércio internacional de armas seja conduzido de maneira responsável;
D. Destacando que o texto do TCA se encontra há mais de três anos em processo de internalização,
sendo quase dois anos somente no rito no âmbito da Câmara dos Deputados, onde atualmente é
objeto de análise pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) e
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC);
E. Rememorando que a ausência de ratificação do TCA impede que o Brasil participe de forma plena no
âmbito da CSP2, ainda que não impeça que o país tome parte nos debates ocorridos durante a
Conferência;
F. Notando que o Brasil, como Estado signatário, já está obrigado a respeitar os dispositivos do Tratado
sobre Comércio de Armas, portando-se de forma a não frustrar seu objeto e finalidade mesmo antes
da conclusão do processo de ratificação, conforme dispõe o Art. 18 da Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados, promulgada pelo Decreto nº. 7.030, de 14 de dezembro de 2009;
G. Recordando o acompanhamento do processo de implementação do TCA pelo Brasil realizado pela
Coalizão pela Exportação Responsável – formada pela ANISTIA INTERNACIONAL, CONECTAS DIREITOS HUMANOS,
DHESARME, INSTITUTO IGARAPÉ e INSTITUTO SOU DA PAZ –, incluindo diálogo construtivo com entes do Poder
Executivo e Legislativo;
Chamamos a delegação do Brasil que participará da 2ª Conferência dos Estados Partes do Tratado sobre
Comércio de Armas a adotar os seguintes posicionamentos:

Fazem parte da Coalizão:

1. Defesa de relatórios públicos e transparentes: Considerando que na 1ª Conferência dos Estados
Partes do TCA não foi possível chegar a um acordo quanto aos modelos dos relatórios a serem
apresentados pelos Estados Partes, o tema estará entre os principais itens da pauta da CSP2. Uma
das decisões que será tomada se refere à possibilidade de escolha pelos Estados da indicação sobre a
publicidade ou não dos relatórios. É fundamental que o Brasil defenda relatórios públicos e
transparentes, sob o risco de minar o potencial regulatório do Tratado sobre Comércio de Armas.
2. Engajamento no debate sobre medidas de implementação: Após mais de um ano e meio da entrada
em vigor do TCA, a CSP2 será espaço importante para avaliar a forma como o acordo tem sido
aplicado pelos Estados Partes e signatários. Nesse sentido, espera-se que os Estados apresentem
informações sobre as ações adotadas para implementar o acordo, tanto nacional quanto
regionalmente, seja no plano do estabelecimento de políticas públicas, mudanças legislativas ou
adoção de novas práticas. Como Estado signatário, o Brasil pode e deve acompanhar os debates
sobre medidas de implementação, visando colher boas práticas a serem adaptadas e adotadas para
tornar a legislação brasileira em linha com os dispositivos do TCA.
3. Compromisso com cessar imediato de transferência de armas para Estados sobre o qual haja
fundado receio de cometimento das violações previstas no Art. 6º do TCA: O Tratado sobre Comércio
de Armas prevê, em seu Art. 6º, a proibição total de transferências de armas para Estados objeto de
medidas adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU nos termos do Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas, que violem obrigações internacionais relevantes no âmbito dos acordos
internacionais em que é parte, em particular aqueles relativos à transferência ou ao tráfico ilícito de
armas convencionais; ou sobre o qual haja fundado receio de que as armas ou itens serão utilizados
para a prática de genocídio, crimes contra a humanidade, violações graves das Convenções de
Genebra de 1949, ataques dirigidos contra alvos civis ou civis protegidos, ou outros crimes de guerra
tipificados pelas convenções internacionais em que seja parte. O Brasil, como Estado signatário do
TCA, está obrigado a não se portar de forma a desrespeitar a proibição estabelecida no Art. 6º do
Tratado (conforme destacado no item F, supra), podendo se comprometer a cessar de forma
imediata a transferência de armas convencionais a Estados sobre o qual haja suspeita de violação das
condutas previstas no acordo.
4. Promoção da universalização do Tratado sobre Comércio de Armas: Hoje com 87 Estados Partes e 43
Estados signatários, o TCA conta com países de variados perfis interessados em participar da
construção do primeiro regime internacional de controle de transferência de armas convencionais.
Não obstante, é relevante destacar que ainda há regiões do globo com baixa adesão ao acordo,
como a região da Ásia-Pacífico e Leste e Sul da África. Em muitos casos, faltam a Estados a
capacidade técnica e expertise prática para implementar controles nacionais de transferências
internacionais de armas capaz de atender os dispositivos do TCA. O Brasil pode se engajar nas
discussões sobre o compartilhamento de modelos de políticas de controle de exportações de armas,
procedimentos de análise de risco e desenho institucional de autoridades encarregadas do
licenciamento, documentação e emissão de certificados de usuário final. A troca de experiência
nesse tocante será útil inclusive para que o Brasil conheça modelos de controle de transferências
internacionais de armas convencionais mais condizentes com o espírito do TCA, pautadas na
publicidade e transparência.
Fazem parte da Coalizão:

Permanecemos à disposição para o que for de nosso alcance, ficando à disposição em caso de dúvidas, e
renovando os votos da mais alta estima e consideração.
Atenciosamente,

Atila Roque, Diretor Executivo, Anistia Internacional
Gustavo Vieira, Dhesarme
Jessica Morris, Diretora Executiva, Conectas Direitos Humanos
Ilona Szabó de Carvalho, Diretora Executiva, Instituto Igarapé
Ivan Marques, Diretor Executivo, Instituto Sou da Paz

A COALIZÃO PELA EXPORTAÇÃO RESPONSÁVEL DE ARMAS visa assegurar a ratificação plena do Tratado sobre Comércio
de Armas e a implementação dos dispositivos do acordo no Direito brasileiro, por meio de alterações
legislativas que consagrem a transparência nas vendas internacionais de armas brasileiras. A Coalizão é
composta por Anistia Internacional, Conectas Direitos Humanos, Dhesarme, Instituto Igarapé e Instituto Sou
da Paz.

Fazem parte da Coalizão:

