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RESUMO 

 

 A presente tese busca examinar as dificuldades de implementação de políticas 

públicas em países em desenvolvimento. Tomando por base a classificação proposta por 

Susan Stokes para as trocas de políticas, analisa-se a política de Defesa no Brasil, 

observando empiricamente o Programa Nuclear da Marinha. A análise busca examinar 

o contexto de pesquisa e desenvolvimento envolvidos, bem como os obstáculos e 

estratégias para a manutenção da política identificada como de Estado. O trabalho 

buscará observar os governos pós-redemocratização sob uma perspectiva histórica e 

orçamentária. Sustenta-se aqui que, que o aparato burocrático brasileiro consegue, de 

maneira geral, enfrentar as dificuldades de condução desse tipo de política em um país 

em desenvolvimento, com diversos interesses conflitantes e com grupos de poder em 

definição. 

Palavras chave: políticas de Estado; Defesa; Desenvolvimento; Susan Stokes 

 

  



 
 

  
 

ABSTRACT 

 

 

 The present thesis intends to examine the difficulties of implementing public 

policies in developing countries. Based on the taxonomy proposed by Susan Stokes for 

policy switches, the Brazilian defense policy is analyzed, empirically observing the 

Brazilian Navy's Nuclear Program. The analysis seeks to examine the context of research 

and development involved, as well as the obstacles and strategies for maintaining the 

policy identified as a State Policy. The work will observe post-re-democratization 

governments from a historical and budgetary perspective. It is argued here that the 

Brazilian bureaucratic apparatus is generally able to face the difficulties of conducting 

this type of policy in a developing country, with several conflicting interests and groups 

of power in the definition. 

Keywords: State policies; Defense; Development; Susan Stokes  



 
 

  
 

SUMARIO 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9 

1.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA ......................................................................................... 11 

2. O QUE SÃO POLÍTICAS DE ESTADO? .................................................................................... 15 

2.1. O PROBLEMA DAS POLÍTICA DE ESTADO NO BRASIL .................................................. 30 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO PÚBLICO E O ORÇAMENTO ............................... 34 

3. CONJUGANDO DESENVOLVIMENTO COM DEFESA ............................................................. 41 

3.1. POR QUE ABORDAR O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA? .................................... 41 

4. O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA ............................................................................... 57 

4.1. O GOVERNO SARNEY ....................................................................................................... 61 

4.2. O GOVERNO COLLOR – ITAMAR ...................................................................................... 66 

4.3. O GOVERNO FHC ............................................................................................................. 72 

4.4. O GOVERNO LULA ........................................................................................................... 83 

4.5. O GOVERNO DILMA – TEMER.......................................................................................... 89 

4.6. O GOVERNO BOLSONARO E AS PERSPECTIVAS DE FUTURO ........................................... 94 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 96 

6. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 99 

 

 

 



9 
 

  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tese busca discutir o comprometimento do Executivo Federal brasileiro com a 

condução de políticas de Estado. A noção de comprometimento é aqui construída a 

partir da demonstração orçamentária, verificada no setor de Defesa, identificando as 

variações nos fluxos observadas. Comprometimento seria a manutenção dos recursos 

mínimos necessários para manter em funcionamento a política examinada. A 

problemática central é a de que políticas de desenvolvimento de longo prazo, 

especialmente as que poderiam ser classificadas como políticas de Estado,1 podem não 

ser capazes de se manter através da alternância dos mandatos presidenciais e do 

Congresso sucumbindo antes que possam consolidar o objeto pretendido. Essa ruptura 

ou descontinuidade poderia inviabilizar ou retardar o projeto de desenvolvimento do 

Brasil. A hipótese central é de que há uma dificuldade de manutenção em longo prazo 

de políticas de Estado no Brasil. Essa hipótese se baseia, como se indicará adiante, na 

perspectiva proposta por Susan Stokes para países em desenvolvimento. 

Aqui, o conceito de política de Estado é dissociado de política de governo. Pelo 

primeiro entende-se o conjunto seleto de políticas que estariam acima das eventuais 

variações no controle do Executivo e que, pautando-se em linhas claramente 

identificadas e amparadas por percepções comuns da maioria dos grupos sociais, teriam 

décadas como seu horizonte temporal (BUCCI, 2006, p. 19). As políticas de governo são 

aqui definidas como aquelas que, amparadas pela percepção momentânea do grupo 

político eleito, têm sua extensão fortemente vinculada à extensão dos mandatos. Em 

diversos casos, as explicações para as dificuldades para efetivar um desenvolvimento 

nacional de maior fôlego apontam como uma das causas principais do problema o uso 

capturado das políticas de governo pela elite dominante, organizando a sociedade em 

seu favor, como descrevem Acemoglu e Robinson sobre o caso egípcio (ACEMOGLU e 

ROBINSON, 2012, p.3).  

A política de Estado, por desfrutar de maior grau de consenso social, estaria 

menos exposta às variações do concerto político e estariam, assim, menos expostas à 

                                                           
1 O conceito de política de Estado será discutido no capítulo 2. 
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possibilidade de desativação. Observar que, no caso empírico, há um abandono ou uma 

inviabilização das políticas classificadas como de Estado pode sugerir que o interesse do 

Estado é, por vezes, relativizado para favorecer posicionamentos que objetivam 

interesses mais imediatos, da população ou dos governantes. Essa percepção é um 

contrassenso à própria definição das políticas de Estado, por essa ter a carga de 

representar um interesse comum coletivo objetivando um bem geral e por terem a 

característica teórica de sustentação duradoura, independente dos humores 

transitórios da população e dos mandatos. 

Os estudos e contribuições na área do Direito e Desenvolvimento 

frequentemente se desenvolvem ao redor de questões sobre como o tipo de caminho 

percorrido para a obtenção de determinado objetivo desenvolvimentista, sobre os 

elementos que colaboram ou atrasam sua consecução.  Assim, essa discussão ocorre 

sobre a realidade social e não sobre como as coisas deveriam ser. (MARTINUSSEN, 1997, 

p.15). Adotando o ponto de vista de análise empírica conforme exposto por 

Martinussen, o presente estudo adota uma perspectiva descritiva. 

Ao fim do século passado, o Brasil era comumente destacado na produção 

acadêmica sobre desenvolvimento como sendo um país de enorme potencial. Muitos 

estudiosos sugeriam que até o meio do atual século se tornaria um novo grande ator 

internacional com quem os Estados Unidos, potência até então hegemônica, deveria 

aprender a lidar (neste sentido, MCNAMARA, 1995, p. 325). Kissinger aponta, sobre o 

período que observaremos empiricamente, que o Brasil, conjuntamente com a América 

Latina, “afastou a paralisia econômica e avançou com uma unanimidade notável em 

direção à democracia e à economia de mercado”, se juntando ao Hemisfério Oeste, no 

que poderia se tornar uma “nova e mais humana ordem global”. (KISSINGER, 1994, 

p.831). 

No campo teórico, a dissertação discutirá políticas públicas de longo prazo, 

caracterizadas como políticas de Estado, a partir de um exemplo da área da Defesa: o 

Programa Nuclear da Marinha. A razão para o uso desse objeto de análise se dá: a) pelo 

caráter estritamente público do setor; b) pelo seu potencial de arrasto tecnológico2, que 

                                                           
2 Arrasto tecnológico é a característica de um desenvolvimento tecnológico que, ao ser desenvolvido, 
impulsiona o desenvolvimento de outras inovações em setores adjacentes. Por exemplo, as tecnologias 
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contribui para a libertação das dependências de trajetória desenhadas; e c) pela 

importância do compromisso institucional com a promoção dessas. 

No modelo desenhado pela teoria especializada (PROCOPIUK, 2012, p. 164), as 

políticas públicas se desenvolvem em fases progressivas e interdependentes. A fase 

inicial é a “emergência do problema”, com a definição do problema, sua percepção 

inicial e o levantamento de possíveis causas. A fase seguinte é a “definição de agenda”, 

quando se delineia um modelo de causalidade e se filtram os problemas e repercussões 

àqueles cujo tratamento é de interesse e prerrogativa do poder público. A terceira fase 

é a “formulação e adoção da política pública”, quando se definem as soluções 

adequadas e se selecionam os instrumentos de ação. A quarta fase é a 

“implementação”, com a concretização das ações necessárias para a política. A última 

fase é a da “avaliação”, que ocorre pela determinação das consequências das medidas 

tomadas e pela avaliação de todos os impactos da política, diretos e indiretos, 

pretendidos ou não, em relação ao problema confrontado. Caso haja ineficiência ou 

persistência do problema, retorna-se à primeira fase do ciclo. As políticas de Estado têm 

como característica intrínseca, dado seu alongamento temporal, uma dificuldade de 

mensuração de resultados, com pouco apelo eleitoral - excetuando-se o momento de 

seu término.  

 

1.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

Para a análise e estudos das políticas públicas, há uma pluralidade de possíveis 

abordagens metodológicas, que, em geral, dão grande atenção para os aspectos 

políticos que influenciam as decisões (PROCOPIUK, 1012, p. 168). A abordagem aqui 

utilizada será observar as variações orçamentárias e outros atos que reforçam ou 

desconstroem a política desenvolvida ao longo do tempo, de modo a observar se houve 

e qual o impacto das mudanças de foco. 

                                                           
para a extração do petróleo na plataforma continental fomentam o desenvolvimento tanto da indústria 
mecânica, que produzirá os equipamentos necessários, quanto da indústria naval, que proporcionará os 
meios para operação desses equipamentos. Ademais, as inovações de defesa também têm o chamado 
uso dual, que acaba por impulsionar outros setores. 
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Sustenta-se, nesse trabalho, que o Programa Nuclear da Marinha reúne os 

elementos para ser apontado como política de Estado. Sua caracterização como tal se 

dá pela convergência de diversas normativas dando destaque a esse projeto, bem como 

se dá pela sua longeva existência, atravessando diferentes governos ao longo dos 

últimos 30 anos. A Estratégia Nacional de Defesa diretamente destaca que “três setores 

estratégicos – o espacial, o cibernético e o nuclear – são essenciais para a defesa 

nacional” (END, 2012, p.93) . Verifica-se empiricamente na distribuição e execução 

orçamentária que esses setores têm recebido atenção orçamentária para o seu 

desenvolvimento com uma certa regularidade. O programa nuclear tem sido 

desenvolvido sem o grau de sigilo anteriormente atribuído desde as tratativas entre 

Brasil e Argentina iniciadas em 1988 pelos governos de José Sarney e Raul Afonsín 

(SPEKTOR, MALLEA, 2012). 

A observação orçamentária é central para o trabalho, sendo uma das 

colaborações aqui propostas para os estudos no campo do Direito. Sua formulação legal 

e a sua execução são elementos riquíssimos para dar lastro a teses sobre a 

institucionalização e o comportamento do ente estatal. 

A verificação do comprometimento se dará na observação do período pós-

redemocratização, amparando-se em dados históricos para observar os governos entre 

1985 a 2000.  Os dados orçamentários servirão como guia temporal para as discussões 

a serem apresentadas. As variações observadas na condução da política serão avaliadas 

a partir da chave de troca de políticas sugerida por Susan Stokes (STOKES, 2001, p.60). 

Apesar da política observada ter se originado no período militar, a chave de observação 

somente tem aderência com a verificação efetiva de mandatos democráticos, 

observáveis a partir do pós-redemocratização no Brasil. 

Os dados orçamentários e financeiros foram obtidos através de Pedido de Acesso 

à Informação. O tratamento dos valores para mitigar as distorções inflacionárias no 

período entre 1985 a 2000 foi dado pelo próprio órgão informante. Houve de conversão 

em dólar no dia efetivo do pagamento, conforme registrado pelo órgão executor, 

reconvertido à data da resposta ao pedido de informação. Apesar de não ser o método 

mais adequado para contornar a inflação nos períodos observados, os dados foram 
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mantidos conforme informados, a fim de garantir sua integridade e uma mais fácil 

reprodutibilidade do estudo.  

Destaca-se que o tratamento apresenta consistência suficiente para não 

distorcer os resultados práticos da observação, que, em sua maior parte, examina a 

curva apresentada pelos valores. Da mesma forma, os dados foram apresentados pelo 

Poder Público em duas parcelas: os dados pré 2000 e os dados pós 2000. Nos primeiros, 

somente foi apresentada a execução orçamentária, enquanto, nos seguintes, foi 

apresentado um maior grupo de dados, abrangendo o crédito orçamentário, o crédito 

ao final do exercício com as alterações e o valor empenhado. Preservando a forma 

original da informação, os dados serão tratados como grupos diferentes e observados 

nos limites em que cada um desses conjuntos permite. 

Não trataremos de políticas de financiamento ou de execução descentralizada 

para entes privados ou de esferas administrativas mais baixas. Entende-se que as esferas 

administrativas estadual e municipal têm uma participação bastante delimitada na 

promoção de políticas de Estado, especialmente reduzida na política selecionada, 

agindo em uma cadeia de subordinação local, com nenhum alcance no planejamento 

dessas ações, com escopo reduzido à implantação local somente3. Consideraremos 

somente a Administração Direta, apesar de o Programa Nuclear da Marinha se 

desenvolver também através de empresas públicas como a AMAZUL, uma vez que o 

recurso orçamentário aplicado no empreendimento advém totalmente desse ente. 

Tampouco trataremos da observação do Tribunal de Contas ou outro ente que 

não o preponderante Executivo Federal, uma vez que esses outros entes, apesar de 

influenciarem a execução da política, não decidem discricionariamente sobre sua 

condução.  

Ao utilizarmos o orçamento como guia exploratória, são obtidas duas variáveis 

que permitirão inferências diferentes. A primeira variável é o crédito orçamentário, que 

reflete o valor de concepção da política, proposto por quem o concebeu e o executará, 

                                                           
3 A única ação do Município e do Estado de relevo no desenvolvimento do Programa Nuclear da Marinha 
foi a indicação do hospital local designado para a primeira recepção de rádio acidentados. O preparo do 
hospital e os custos de sua adaptação serão de responsabilidade do Executivo Federal e ainda não se 
encontram em execução. 
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e  a segunda é o crédito empenhado e liquidado , demonstrando o grau de execução 

empírico, possibilitado pelos enlaces da realidade. Uma preponderância dos valores de 

planejamento sobre a execução pode significar que, apesar da previsão e do esforço 

para a aprovação da lei orçamentária, haja um baixo comprometimento do agente 

executor com as metas da política ou alguma externalidade que impediu a execução do 

orçamento; em situação inversa, isto é, na preponderância da execução sobre o 

planejamento, a falta de comprometimento seria do planejamento, corrigido 

posteriormente pela execução, sugerindo que a execução da política foi relegada a um 

segundo plano ou que o Executivo não foi capaz de negociar adequadamente o 

orçamento com o Legislativo. Um cenário ideal seria a verificação de um planejamento 

e de uma execução em montantes compatíveis com a fase do projeto verificada, que 

permitisse ensejar o questionamento direto aos entes envolvidos sobre a curva de 

custos do projeto em sua concepção.  
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2. O QUE SÃO POLÍTICAS DE ESTADO? 

  

Partindo de uma definição hobbesiana, Quentin Skinner discute o Estado 

Moderno apontando que, além das figuras do governados e dos governantes, há uma 

terceira figura que age como continente e concentrador dos interesses públicos. Esse 

ente é o Estado: 

 

“Hobbes é enfático que o Estado é uma pessoa distinta dos 

governados e dos governantes. Ele lhe dá um nome 

próprio, anunciando o que tem descrito como “a criação do 

grande Leviatã”. Ele, então, explica como o Estado pode 

esperar viver uma vida saudável e segura e dedica um 

capítulo inteiro para examinar as doenças distintas e os 

perigos atinentes à sua morte. Ele categoricamente 

distingue o Estado não somente da figura do soberano, 

mas também da unidade da multidão sobre o qual o 

soberano rege a cada tempo. Enquanto soberanos vêm e 

vão, e enquanto a unidade da multidão continuamente 

altera sua composição, conforme seus membros nascem e 

morrem, a pessoa do Estado persiste, incorrendo em 

obrigações e reforçando direitos muito além do tempo de 

vida de cada um de seus súditos. Hobbes reconhece que 

nenhum Estado pode ser imortal e que ele próprio já 

testemunhou uma morte do Estado inglês no seu próprio 

tempo. Não obstante, ele insiste que o objetivo 

fundamental daqueles que instituem um Estado é sempre 

que esse sobreviva “enquanto houver Humanidade”, 

estabelecendo, portanto um sistema de segurança 

perpétua que eles possam ter esperança de deixar como 

legado para a posterioridade. O Estado é admitidamente 

frágil e, na ausência de um soberano, não é mais do que 
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uma palavra sem substância e não consegue se 

sustentar.”(SKINNER, 2009, p. 346)4 

 Skinner chama essa concepção teórica de “Teoria Ficcional”, dado o caráter ficto 

atribuído ao Estado. O comentário acima, sobre as ideias de Hobbes, traz diversos 

pontos de interesse para a conceituação das políticas de Estado.  

 Primeiramente, cabe destacar que, hodiernamente, há clareza da doutrina 

jurídica sobre a distinção entre o Estado e os entes que o compõem. Separando-se os 

entes, é possível identificar a noção temporal de cada um deles. Enquanto aos 

governantes são atribuídos, no Brasil, ciclos de quatro anos para presidentes e 

deputados e de oito anos para senadores, os governados buscam a proteção e satisfação 

de seus interesses ao longo de todo seu tempo de vida. O atual ciclo do Estado brasileiro 

teve inicio com a Constituição de 1988 e, como colocado por Skinner, busca a 

perenidade, que deve ser compreendida como estabilidade jurídica e como a correta 

concretização do “Estado de Direito”. 

 Transpondo a questão temporal para as políticas públicas, inicialmente é 

sugerida uma dicotomia entre as políticas de governo e as políticas de Estado. Nessa 

concepção, reconhecendo a divisão entre o Estado e os governantes, a primeira se 

referiria às políticas que estivessem vinculadas ao interesse do Estado e a segunda aos 

interesses dos governantes.  Existem dificuldades práticas de fazer essa delimitação de 

vontades, dada a realidade descrita por Skinner: 

 

                                                           
4 Minha tradução. No original: “Hobbes is emphatic that the state is a person distinct from both rulers 
and ruled. He gives it a name of its own, announcing that what he has been describing is ‘the Generation 
of that great LEVIATHAN’. He subsequently explains how the state can hope to live a secure and healthy 
life and devotes a whole chapter to examining its distinctive diseases and the dangers attendant on its 
death. He categorically distinguishes the state not merely from the figure of the sovereign, but also from 
the unity of the multitude over which the sovereign rules at any one time. While sovereigns come and go, 
and while the unity of the multitude continually alters as its members are born and die, the person of the 
state endures, incurring obligations and enforcing rights far beyond the lifetime of any of its subjects. 
Hobbes concedes that no state can be immortal and he takes himself to have witnessed the death of the 
English state in his own time. Nevertheless, he insists that the fundamental aim of those who institute a 
state will always be to make it live ‘as long as Mankind’, thereby establishing a system of ‘perpetual 
security’ that they can hope to bequeath to their remote posterity.  
The state is admittedly fragile, and in the absence of a sovereign is ‘but a word, without substance, and 
cannot stand’ 
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 “Quando membros do pacto da multidão instituem 

um soberano, eles atribuem a ele o máximo de poderes 

possíveis para agir pelo bem comum, mas o soberano a 

quem os poderes foram conferidos é uma mera 

personificação do Estado: quaisquer ações que ele 

desempenhe em suas capacidades oficiais são sempre 

atribuídas ao Estado e contam como ações do Estado. É, 

portanto, a pessoa do Estado que deve ser vista como a 

verdadeira possuidora da soberania.” (SKINNER, 2009, p. 

347)5 

 

 Se todo o ato praticado pelo soberano dentro de sua atuação é um ato atribuído 

ao Estado, isso poderia potencialmente tornaria mais obscura a divisão entre uma 

política de Estado e uma de governo tendo por base a diferenciação entre os atores 

governo/Estado, ainda que Skinner explicite que somente a pessoa do Estado é a 

“verdadeira possuidora da soberania”. 

 Enfrentando a questão, a doutrina nacional buscou elementos empíricos que 

pudessem oferecer critérios para uma possível diferenciação. Fernando Aith trata da 

questão sugerindo a classificação a partir de três pontos: os objetivos; o ciclo e o 

financiamento (AITH,2009, p. 235).  A partir do critério do objetivo: 

 

“... uma política é de Estado quando voltada para 

estruturar o Estado para que este tenha as condições 

mínimas para a execução de políticas de promoção e 

proteção dos direitos humanos. Quando, de outro lado, os 

objetivos das políticas públicas forem o de promover ações 

                                                           
5 Minha tradução. No original: “When the members of a multitude covenant to institute a sovereign, they 
assign him the fullest possible powers to act for the common good, but the sovereign upon whom these 
powers are conferred is merely ‘personating’ the state: whatever actions he performs in his official 
capacity are always attributed to the state and count as actions of the state. It is therefore the person of 
the state who must be regarded as the true possessor of sovereignty.” 
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pontuais de proteção e promoção aos direitos humanos 

específicos expressos em nossa Carta, pode-se falar em 

políticas de governo.” (AITH, 2009, p. 235) 

 

 Embora enfatizando as políticas mais voltadas para Direito Humanos, o 

posicionamento parece dialogar com a análise de Skinner, uma vez que o conceito de 

estruturação remete à ideia de um legado a ser mantido para a posteridade. Skinner 

entende que o legado não é só um objetivo dessa política, mas representa até mesmo 

uma condição de validade lógica de sua aplicação: 

 

“Como uma pessoa ficta, o Estado pode incorrer em 

obrigações que nenhum governo e nenhuma geração de 

cidadãos sozinha poderia ter esperança de conduzir. Eu iria 

até mesmo à conclusão de que, no presente estado das 

Doutrina Contratualista,  não há outro meio de fazer essas 

obrigações terem sentido além de invocar a ideia de que o 

Estado como pessoa possui, nas palavras de Hobbes, uma 

eternidade artificial de vida”. (SKINNER, 2009, p. 264)6 

 

Essas obrigações são o meio para a construção de estruturas gerais que 

permitirão aos governos implantar as medidas finalmente pretendidas, tidas como de 

governo. O raciocínio de Skinner aponta para a política de Estado como o meio de 

implantação de institucionalidade. Essas instituições e sistemas consolidados é que 

proporão e executarão as políticas de governo. Contudo, há o desafio de superar os 

limites temporais comuns do homem, de modo que, para que essas políticas alcancem 

                                                           
6Tradução minha. No original: “As a persona ficta, the state is able to incur obligations that no government 
and no single generation of citizens could ever hope to discharge. I would go so far as to conclude that, in 
the present state of contract law, there is no other way of making sense of such obligations than by 
invoking the idea of the state as a person possessed, in Hobbes’s phrase, with an artificial eternity of life.” 
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a pretendida institucionalidade, é necessário que perdurem através dos mandatos e 

gerações e o caminho para que isso ocorra é dado pelo ente ficto. 

Trata-se de um prisma interessante, na medida em que oferece uma moldura 

ampla para a articulação entre os dois tipos de política, associando, ao elemento 

temporal, a dimensão funcional. Sob certo ponto de vista, porém, ele poderia ser 

restritivo daquilo que se classificaria como políticas de Estado, especialmente se não for 

adotada uma interpretação extensiva do que sejam “políticas de promoção e de 

proteção dos direitos humanos”. Com esse recorte, poderia ser entendido que as 

políticas de Estado na área de Defesa poderiam não existir ou ser bastante restritas, uma 

vez que, em boa parte, não tratam diretamente do tema de Direitos Humanos, o que 

não seria o caso, como discorreremos. 

 O segundo prisma a ser observado é o ciclo da política a ser classificada. Sobre o 

tema, Aith posiciona-se da seguinte forma: 

 

“Em geral, as políticas de Estado devem exclusivamente ser 

realizadas pelo governo, não sendo passíveis de delegação 

ou de terceirização, nem tampouco de quebra de 

continuidade. Já as políticas de governo podem ser 

delegadas ou terceirizadas, bem como podem sofrer 

quebra de continuidade.” (AITH, 2009, p. 237) 

 

 As políticas de Estado, então, são iniciativa do Poder Público, dos governantes, 

que são os representantes da pessoa Estado. Destaca-se a ideia de indelegabilidade da 

competência de criação, implantação e execução da política. Dessa forma, o Estado seria 

o ente central em toda a condução das medidas necessárias para a execução dessa 

agenda. Aith complementa que as atividades dessas políticas devem ter “finalidades 

essenciais do Estado” e que a participação de terceiros deve se dar de “maneira 

complementar, subsidiária e totalmente subordinada ao Estado”.(AITH, 2009, págs. 237 

e 238) 
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 A decorrência natural dessa essencialidade funcional é a impossibilidade de o 

governante interromper a condução dessa política. A manobra interruptiva atentaria 

contra os interesses do próprio ente ficto que lhe transfere competências, de modo que 

não poderia contrariar o interesse que sustenta a política de Estado sem causar prejuízos 

maiores que os eventuais benefícios. Dada a extensa dimensão temporal atribuída à 

política de Estado, o governante, possivelmente, sequer teria o correto 

dimensionamento dos impactos de sua medida, tendo em vista que é o ente que 

consolida a dimensão temporal mais reduzida, quando comparado com os governados 

e com o Estado. 

  O último prisma proposto por Aith reside no financiamento, delimitando 

que “as políticas de Estado são exclusiva e necessariamente financiadas com recursos 

públicos, oriundos dos tributos arrecadados pelo Estado”. (AITH, 2009, p. 238)  

 Como será discutido nos capítulos seguintes, o orçamento público, pela sua 

regulação e conteúdo, é um indicador pertinente para se avaliar as políticas públicas. 

Contudo, a restrição colocada pelo autor sobre a origem estreitamente tributária torna 

a assertiva problemática para certos casos de países em desenvolvimento, que têm 

políticas estruturantes de direitos humanos básicos, como saúde e educação, 

financiadas por organizações internacionais e, em um primeiro momento, não por 

recursos próprios. 

 Como crítica a essa visão, aponto o segundo e terceiro critério são decorrências 

do primeiro e parecem admitir outros concertos procedimentalmente possíveis ao 

Poder Público, como delegações ou utilizações de parcerias com o setor privado, onde 

esse pode assumir a frente na realização da política, apesar de não ser o idealizador 

dela. Em razão da grande repercussão das políticas, do longo prazo e da impossibilidade 

de interrupção sem prejuízo ao interesse público, o Estado é o principal ator nesse 

concerto, até por ser o único legitimado para avaliar, de modo contínuo ao longo do 

tempo, o interesse público essencial que estaria envolvido. Contudo, parece ser possível 

que esse protagonismo, apesar de não desfeito, seja repartido com outros setores 

sociais, que podem contribuir com a execução e com a adaptação do conceito ao mundo 

real. Essa participação pode vulnerabilizar os elementos de Aith, uma vez que o Poder 
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Público pode dividir o protagonismo na execução da política com privados, como no 

exemplo de Parques de Inovação, onde, apesar dos esforços do Poder Público em 

propiciar condições adequadas, há a necessidade da constante circulação e atuação de 

empresas e inventores a fim de garantir o dinamismo necessário para que  o Parque 

alcance os objetivos propostos. 

Há de se destacar, contudo, o caráter complexo das políticas de Estado, o que 

faz com que sua implementação e sucesso tenham certo grau de dependência de uma 

mobilização social. A mobilização pode se dar em dois vetores. O primeiro e mais 

tangível é a articulação entre o Poder Público e os demais setores sociais que estariam 

envolvidos. Por exemplo, não há como se implantar uma política de Defesa sem a 

mobilização ou o preparo da indústria de base que proverá os meios para que se atinja 

o objeto. O segundo vetor é a mobilização política, para que seja demonstrada a 

demanda dos setores sociais, criando a massa crítica a ser ponderada pelo ente ficto.  

Essa ação conjunta, porém não necessariamente subsidiária, vai além da mera 

relação econômica entre o Estado e as empresas, mas também se expressa no 

desenvolvimento estratégico de inovações e pessoas. À título de exemplo, a Associação 

Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nuclear – ABDAN, em carta aos 

presidenciáveis de 2018, apontou como uma de suas propostas para o setor a 

preocupação com a formação de novos profissionais (ABDAN, 2016, p.26). A formação 

de novos profissionais é um bom exemplo dessa relação. O estudante é amparado pela 

livre iniciativa em sua escolha profissional. Pouco pode fazer o setor público para 

garantir essa renovação de profissionais, exceto demonstrar o comprometimento com 

o campo, garantindo a existência de capacitações profissionais ou acadêmicas, além de 

certo grau de proteção ao mercado. Cabe aos estudantes fazer a opção por adentrar o 

setor. Nesse quesito, o Poder Público depende totalmente do desenvolvimento do setor 

privado para ter sua reposição de profissionais e garantir a continuidade do setor. 

 Sobre o conceito de política de Estado, Maria Paula Dallari Bucci apresenta uma 

conceituação mais sintética. Ela apresenta o conceito de que as políticas de Estado são 

aquelas “cujo horizonte temporal é medido em décadas”, enquanto as políticas de 

governo “realizam-se como partes de um programa maior”.(BUCCI, 2009, p. 19) 
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 Essa conceituação apoia-se no único ponto apresentado por Aith que se reflete 

na discussão proposta por Skinner, que é a temporalidade. É a percepção do lapso 

temporal necessário para que essa política surta seus efeitos ou do lapso temporal em 

que é necessária sua manutenção como instrumento de institucionalidade e de 

proteção aos interesses do Estado. Essas seriam, portanto, políticas que demandariam 

um comprometimento da máquina pública durante longos períodos de tempo para 

serem desenvolvidas, uma vez que lidam com situações complexas como, por exemplo, 

o treinamento e a formação de um corpo acadêmico específico ou com obras de grande 

vulto e longo tempo de execução.  

Assim, o critério desenvolvido por Bucci parece ser mais aderente à realidade das 

políticas de Estado e das políticas de governo que os propostos por Aith, uma vez que 

efetivamente se limitam aos elementos básicos para a conceituação, sem assumir 

critérios que, apesar de comuns no espectro observado, podem criar restrições 

indevidas ao conceito, por não haver um nexo obrigatório entre a característica e o 

conceito, reduzindo sua utilidade prática. 

 Considerando a característica comum da grande extensão temporal, denota-se 

que a estabilidade do sistema e a capacidade dos governantes de efetivamente 

exercerem o papel de representantes do Estado surgem como elementos centrais para 

o sucesso da política. O longo prazo surge, por um lado, como um fator positivo, por 

propiciar o tempo necessário para o desenvolvimento dos projetos mais complexos; ao 

mesmo tempo, porém, ele é uma vulnerabilidade, porque expõe, naturalmente, a 

política proposta em um momento específico  a diversos governantes e governados, na 

perspectiva temporal previamente mencionada. Essa tensão entre permanência do 

projeto e mudança dos atores é característica das políticas de Estado.  

A perspectiva temporal alongada também acentua problemas encontrados nas 

políticas públicas, como por exemplo a captura por grupos sociais. Daron Acemoglu e 

James A. Robinson comentam o impacto da captura imoral de políticas públicas no 

desenvolvimento do Egito: 
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 “De fato, o Egito é pobre precisamente porque tem 

sido governado por uma pequena elite que organizou a 

sociedade para seu próprio benefício às custas da vasta 

maioria das pessoas. O poder político tem sido 

concentrado estreitamente e tem sido usado para criar 

grandes fortunas para quem o exerce, como os setenta 

bilhões de dólares aparentemente acumulados pelo ex-

presidente Mubarak.”7 (ACEMOGLU e ROBINSON, 2012, 

p.3) 

 

O evento descrito representara a desconexão com o interesse do ente ficto, 

Estado, com o do governante real, implicando em prejuízos da não execução da política 

pública, destacando que, para as políticas de desenvolvimento, o resultado de sua não-

implantação é a estagnação do país em uma condição de subdesenvolvimento. Mubarak 

governou o Egito por vinte anos, entre 1981 a 2001, prazo no qual, conforme o excerto 

acima, implantou uma política própria de patrimonialização da coisa pública. O cuidado, 

portanto, na manutenção da imparcialidade dessas políticas deve ser mais intenso. Uma 

clara identificação de quais seriam as políticas de Estado seria relevante para que esse 

tipo de cautela pudesse ser mais efetivamente tomado, por permitir que os mecanismos 

de controle fossem ajustados para suas características, adequando-se às perspectivas 

temporais alongadas e às peculiaridades do ciclo da política derivadas dessa condição. 

Enquanto nas políticas públicas é possível atrelar o controle a uma verificação de 

resultados, nas políticas de Estado, o horizonte temporal impede que essa verificação 

seja facilmente feita e, com o passar do tempo, a percepção de que havia necessidade 

de alteração poderia demorar suficiente para que os prejuízos fossem definitivos. 

Sérgio Abranches aprofunda nos mecanismos do mau uso das políticas públicas: 

                                                           
7 Minha Tradução. No original: “In fact, Egypt is poor precisely because it has been ruled by a narrow elite 
that have organized society precisely because it has been ruled by a narrow elite that organized society 
for their own benefit at the expense of the vast mass of people. Political power has been used to create 
great wealth for those those possess it, such as the $70 billion fortune apparently accumulated by ex-
president Mubarak”. 
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“A proteção social do Estado não se faz como 

observância de um direito inerente à cidadania, mas como 

garantias legais distribuídas a estratos funcionais 

particulares, definidos pelo Estado. É o Estado que diz 

quem tem ou não direito à proteção. Esses privilégios são 

conferidos com base no peso econômico, social e político 

de cada grupo ocupacional. O privilégio se expande vertical 

e não horizontalmente: os que já têm ganham 

sucessivamente novos benefícios, quase sempre em 

detrimento da extensão dos benefícios mínimos aos que 

nada tem.” (ABRANCHES, 1985, p. 53) 

 

 Abranches apresenta, no texto, o mecanismo por trás da anomalia percebida por 

Acemoglu e Robinson. Dada a captura de uma política pública por determinado grupo, 

ele passaria a orientá-la a atuar fortemente para si, evitando que outro fossem 

alcançados pelo benefício, aprofundando as diferenças entre grupos sociais que 

estariam sendo equalizados se a política estivesse otimizada. Extrapolando esse 

mecanismo para uma perspectiva de décadas é possível entender o mecanismo que 

teria levado à situação descrita no Egito.   

 Susan Stokes apresenta, em seu livro “Mandates and Democracy”, um estudo 

sobre os mandatos eleitorais e a implantação de políticas na América Latina. 

Considerando os movimentos democráticos naturais e dentro do esquadro legal e 

moral, ela: 

 

“O primeiro modelo que observo surge do fato dos 

votantes não estarem sempre certos do impacto das 

políticas sobre seu bem-estar. Ainda que tenham crenças 

sobre como as políticas os afetem, essas crenças podem ser 
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modificadas em resposta a resultados que observam após 

as políticas transcorrerem. Percebendo essa incerteza, 

governos podem trocar políticas que são inicialmente 

impopulares para avançar os interesses de seus eleitores e 

vencer a reeleição”.8 (STOKES, 2001, p. 60) 

 

 Ao contrário de Acemoglu e Robinson, Stokes descreve uma característica que 

entende ser comum no jogo democrático, em relação ao mandato, observando a 

América Latina, seu objeto de análise. Do ponto de vista das políticas públicas, isso 

sugere que, independentemente do discurso eleitoral, o governo pode continuar, 

alterar a abordagem ou descontinuar as políticas de Estado em prática, conforme as 

necessidades imediatas para a manutenção do poder. 

 Stokes, adentrando no discurso, elenca diversas razões para as trocas de políticas 

públicas, colocando entre elas a busca por uma reação eleitoral melhor, trocas 

ideológicas nos mandatos, ganhos privados, favorecimento para contribuintes de 

campanha, adoção de medidas de menor esforço e perda de governabilidade 

(STOKES,2001, p. 60-92). Stokes organizou as diferentes razões para trocas de política 

(“policy switches”) sob cinco categorias: crenças dos políticos (“Politician’s beliefs”), 

incertezas dos eleitores (“voters uncertainty”), resultados econômicos (“economic 

outcomes”), limites do mandato (“Terms limits”) e status majoritário (“Majority status”). 

As variações que forem observadas na trajetória do Programa Nuclear da Marinha serão 

classificadas através dessa chave proposta, como forma de garantir um parâmetro 

acadêmico adequado, bem como de testar essa taxonomia para o caso brasileiro. 

 Por crença dos políticos, Stokes descreve a situação onde os políticos têm a 

crença de que a execução de certa política traria mais chances eleitorais que a execução 

de outra, então, não obstante o apoio popular à segunda, aplicam a primeira por 

                                                           
8 Minha tradução. No original: “The first model I turn to draws on the fact that voters are not always 
certain about the impact of policies on warfare. Although they have beliefs about how policies will affect 
them, these beliefs can change in response to the outcomes they observe after policies are carried out. 
Perceiving the uncertainty, governments may switch to policies that are initially unpopular in order to 
advance their constituents’ interests and win reelection”. 
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entender que o eleitorado subestima os impactos positivos que a primeira traria 

(STOKES, 2001, p.65). Tradicionalmente, essa alteração se dá em favor de políticas de 

eficiência sobre políticas mais garantidoras.  Tratam-se de razões endógenas ao 

mandatário para a troca da política. 

Sob essa categorização, Stokes descreve a existência de subgrupos: (i)Ganho 

privado (“Private financial gain”); (ii) retribuição por apoio de campanha (“Campaign 

contributions”); (iii) economia de esforços (“Economizing on effort”); e (iv) 

comprometimento ideológico (“Ideological Commitment”) (STOKES, 2001, p.79). 

Enquanto o ganho privado implica em corrupção e outras ações ilegais, a retribuição 

pelo apoio, principalmente financeiro, em campanhas usualmente se dá de maneira 

mais discreta, de difícil detecção (STOKES, 2001, p. 82). A economia de esforços se dá 

com o objetivo de diminuir o desgaste que a implantação ou a manutenção de certa 

política trará, seja em termos burocráticos, seja em termos psicológicos. O 

comprometimento ideológico é descrito como um mecanismo de justificativa para a 

mudança política, na qual um político eleito troca uma política para uma alternativa que 

estaria menos aderente à ideologia de seu partido, porque conseguiria esconder seu 

interesse rentista na alteração sob a alegação de que o país está sob condições 

extremas. Esse disfarce é possibilitado pela pouca ou nenhuma expectativa do 

eleitorado de que essa medida fosse aplicada, por estar fora do espectro político do 

partido, permitindo com que uma alegação inobservável pelos eleitores, como 

condições extremas, se tornasse plausível.  

 Sobre a incerteza dos eleitores, a pesquisadora indica que há uma 

proporcionalidade entre a chance de uma política ser revertida e a incerteza dos 

eleitores sobre sua adequação (STOKES, 2001, p.85). Setores de maior complexidade, 

como o econômico, ou que o eleitorado tenha menos contato, como a Defesa, são mais 

propícios a trocas de políticas pautadas na presunção de que a dificuldade de 

compreensão da política faz com que o eleitorado possa responder positivamente caso 

a política gere resultados positivos, ainda que primeiramente indesejada. A 

alteração por resultados econômicos é um tipo derivado da incerteza dos eleitores. O 

setor econômico também é bastante complexo e de difícil acesso pelo eleitor comum, 

porém é de fácil percepção de resultados, uma vez que atinge diretamente o cotidiano 
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da população. As políticas então são alteradas de modo a garantir uma performance 

econômica mais adequada, ainda que contradizendo a prática prévia ou a promessa de 

campanha (STOKES, 2001, p.88). 

 Sobre a situação de alteração que denominou limites do mandato, Stokes aponta 

que o período próximo do fim do mandato é uma etapa na qual o mandatário está mais 

propenso a alterar o curso das políticas, independentemente do mandato para o qual 

foi eleito, objetivando possibilitar uma melhor performance eleitoral para sua sucessão 

(STOKES, 2001, p.90). 

 Sobre o status majoritário, Stokes aponta que os políticos tendem a ajustar suas 

políticas, independentemente do mandato para o qual foram eleitos, se não conseguem 

a maioria no legislativo, de modo a buscar governabilidade ou coalizões que o 

possibilitem implantar alguma parcela das medidas que entende como adequadas 

(STOKES, 2001, p.91). 

 Essa chave taxonômica será empregada quando observarmos as possíveis 

variações no Programa Nuclear da Marinha, de modo a se testar a classificação colocada. 

Considerando a necessidade de buscar o desenvolvimento, as políticas de Estado 

representam, pela sua vinculação a valores fundamentais da sociedade, os esforços mais 

intensos na construção de um paradigma de desenvolvimento nacional. O 

comprometimento que elas demandam ao longo dos anos e, consequentemente, ao 

longo dos mandatos eleitorais, faz com que essas políticas sejam automaticamente 

validadas, caso reflitam realmente os interesses e valores fundamentais da sociedade, 

ou inviabilizadas, caso haja falta dessa aderência e, consequentemente, perda de 

interesse em sua execução. 

Considerando a abordagem de Stokes, por terem o ciclo tão alongado, tais 

políticas acabam não podendo ser identificadas como um produto de um governo 

específico, diminuindo seu impacto como propaganda eleitoral. O benefício que elas 

geram acaba sendo dividido ao longo de diversos mandatos que, buscando majorar esse 

resultado, frequentemente acabam por promover diversas inaugurações parciais 

buscando alguma vinculação.  
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Classificação Resumo da razão da alteração da 

política pública 

Crença do político O político acredita que terá mais ganho 

na execução de um política que na de 

outra. 

Incerteza do eleitorado A política pode ser alterada, pois há uma 

dificuldade de avaliação da adequação 

pelo eleitorado. 

Resultados econômicos A alteração da política traz resultados 

econômicos mais concretos que a 

manutenção do caminho anterior. 

Limites do mandato A alteração busca trazer maiores chances 

de êxito para a campanha eleitoral de 

sucessão. 

Status Majoritário Adaptações são feitas para buscar 

coalização ou governabilidade caso o 

mandatário não tenha apoio das casas 

legislativas. 

Tabela 1 - Quadro-resumo da classificação de Stokes 

 

A identificação material da política de Estado com os valores fundamentais da 

sociedade e a perda de identificação direta com o programa político dos sucessivos 

governos sugere que as políticas de Estado sejam necessariamente distintas das políticas 

de governo. Contudo, na prática, verifica-se que diversas políticas se iniciam como 

políticas de governo, associadas ao programa de certo governo eleito e, após serem 

reconhecidas como necessárias, sofrem um processo de neutralização e são perenizadas 

como políticas de Estado.  

Um instigante exemplo desse processo é o Programa Bolsa Família. A política 

pública foi instituída pelo Decreto nº5.209/04, com forte identificação com o programa 

de governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, que havia iniciado seu primeiro 

mandato em 2003. O Bolsa Família era parte de um concerto de programas que 
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buscavam trazer segurança alimentar e condições mínimas para inserção social, através 

de transferência de renda. O conceito por trás do programa é descrito perfeitamente 

pelo artigo 3º do mencionado decreto: 

 

“Art. 3o  O Programa Bolsa Família tem por 

finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e 

execução das ações de transferência de renda do Governo 

Federal e do Cadastramento Único do Governo Federal, 

instituído pelo Decreto no 3.877, de 24 de julho de 2001.” 

 

O Bolsa Família é a reorganização de programas de transferência de renda que 

já estavam vigentes, de modo que, além da continuidade e aperfeiçoamento do 

processo, tal medida fosse facilmente reconhecido como uma melhoria implantada pelo 

novo governo. Os programas reorganizados haviam sido concebidos em governos 

anteriores. Contudo, esse programa se tornou tão significativo que quatro ciclos 

eleitorais depois, em 2018, ele tomou parte do centro das discussões, com 

compromissos expressos do futuro eleito, Jair Messias Bolsonaro, de manutenção e de 

expansão do programa9.  

Considerando que o Bolsa Família foi, inicialmente, a conjugação de cinco 

políticas públicas prévias, o Bolsa Escola, de 2001, o Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação, de 2003, o Bolsa Alimentação, de 2001, o Programa Auxílio-Gás, de 2002, 

e o Cadastramento Único do Governo Federal, de 2001, a execução dessa política de 

redistribuição de renda já está em prática há dezessete anos. Dessa forma, tal política, 

independente da nomenclatura, encontra-se em execução por um extenso prazo 

temporal, cumprindo o critério de Bucci para uma Política de Estado.  

De fato, a relevância da política de governo acabou sendo reconhecida pela 

população geral, utilizando-se do gatilho de modificação de crenças descrito por Stokes, 

tornando-se algo cuja implantação não poderia ser restrita a um único governo, 

esgotando-se ao término do mandato. Assim, ela assumiu o caráter de criação de 

institucionalidade para a aplicação de uma política de direitos humanos. Com a 

                                                           
9 Neste sentido: https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-defende-bolsa-familia-para-todos-os-
brasileiros-22977355 
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solidificação do programa, sua estrutura passou a ser base e meio de implantação de 

outras políticas, ramificadas a partir dessa central. Especialmente a partir do 

cadastramento centralizado, o Bolsa Família passou a ser uma fonte de dados e meio de 

planejamento de políticas sociais pelo Governo Federal. Cumpriu, assim, o primeiro 

critério de Aith para a classificação como uma política de Estado. 

Os dois outros critérios de Aith, a condução direta pelo Estado e o financiamento 

orçamentário, também são facilmente identificáveis aqui. Assim, o programa Bolsa 

Família pode, em ambas as definições, ser caracterizado como um programa de Estado. 

Esse processo de “modificação de crenças” do eleitorado a partir da implantação de uma 

política permite que haja uma permeabilidade entre programas de governo e programas 

de Estado, eliminando, assim, a aparente dicotomia entre essas classificações. 

Considerando a possibilidade de modificação ou de adoção de novas crenças 

pelo eleitorado e o longo decurso temporal das políticas que buscam modificar 

estruturalmente a sociedade ou as instituições, é cabível, dentro do contexto 

democrático, que alguns programas de governo sejam reconhecidos como expressões 

de interesses comuns da coletividade, do Estado, ao invés de interesses imediatos de 

governantes. Nesse contexto, ganhariam o suporte para perdurarem através dos 

mandatos, gerando pressão sobre candidatos futuros para que reafirmem essas políticas 

como parte do compromisso político com sua base eleitoral, como elemento de seu 

mandato. 

Os critérios até o momento abordados são de caráter empírico da política 

pública. A fim de considerar aspectos legais que possam delimitar a política pública, 

deve haver uma aproximação com o ordenamento existente.  

 

 

 

2.1. O PROBLEMA DAS POLÍTICA DE ESTADO NO BRASIL 

 

  Considerando os tipos normativos existentes e o caráter de suas funções na 

realidade brasileira., seria natural assumir que os interesses e, portanto, as ações 

diretamente atribuíveis ao ente Estado seriam aqueles previstos diretamente na 



31 
 

  
 

Constituição Federal, enquanto as ações típicas dos governos seriam aquelas trazidas 

por leis e corpos normativos inferiores. Sobre a questão, Bucci avalia: 

 

“Se adotássemos o critério do suporte normativo 

das políticas, tenderíamos a dizer que as políticas 

constitucionalizadas seriam, com certeza, políticas de 

Estado, enquanto as políticas meramente legisladas 

seriam provavelmente políticas de Estado e as políticas 

com suportes infralegais seriam políticas de governo. Mas 

esse critério, é forçoso reconhecer, é um tanto 

falho.”(BUCCI, 2006, p. 19) 

 

 A ponderação de Bucci reflete, em verdade, o fato de a Constituição não refletir 

somente a expressão do ente ficto, mas também de ter cristalizado certas visões 

temporais do momento de sua promulgação. Em se tratando da retomada de um regime 

democrático, houve a preocupação dos constituintes em reforçar expressamente as 

liberdades e posicionamentos que outrora tinham sido reprimidos.  

 Bucci completa: 

 

 “Há quem defenda a supressão das políticas 

públicas da Constituição Federal, a fim de que o texto 

constitucional seja expurgado de elementos contingentes, 

expressivos, não dos valores de determinada sociedade, 

mas de correlações de forças cambiantes e fortuitas.” 

(BUCCI, 2009, p. 19) 

 

 As chamadas forças cambiantes e fortuitas são os elementos conjunturais com 

os quais a sociedade se depara no cotidiano. A retomada da democracia foi um exemplo 

já mencionado, assim como o são crises políticas, econômicas e sociais. Como colocado, 

essas pressões são mutáveis e refletem os anseios dos governados, ainda que possam 

figurar como elemento de atenção do Estado apenas temporariamente. Não há como 

afastar o caráter histórico do texto constitucional, que acaba refletindo os interesses de 
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grupos que discutiram em sua elaboração. Assim, não são todas as políticas previstas na 

Constituição Federal que devem ser entendidas como políticas de Estado. Sobre a 

questão, Oscar Vilhena Vieira aponta que a Constituição de 1988 buscou maximizar os 

compromissos possíveis, a fim de abarcar os interesses de grupos heterogêneos, 

objetivando uma saída homogênea. O produto dessa busca por conciliação tornou-se 

extenso e assimétrico, dependendo do sistema político e judiciário para que sua 

concretização seja efetuada.(VIEIRA, 2013, p.19) 

 Relatando a história por trás do texto, o ministro do Supremo Tribunal Federal 

Luís Roberto Barroso narra: 

 

 “... além das dificuldades naturais, advindas da 

heterogeneidade das visões políticas, também a 

metodologia de trabalho utilizada contribuiu para as 

deficiências no texto final. Dividida, inicialmente, em 24 

subcomissões e, posteriormente, em 8 comissões, cada 

uma dela elaborou um anteprojeto parcial, encaminhado à 

Comissão de Sistematização. Em 25 de junho do mesmo 

ano (1997), o relator dessa Comissão, Deputado Bernardo 

Cabral, apresentou um trabalho em que reuniu todos estes 

anteprojetos em uma peça de 551 artigos! A falta de 

coordenação entre as diversas comissões, e a abrangência 

desmesurada com que cada uma cuidou de seu tema, 

foram responsáveis por uma das maiores vicissitudes da 

Constituição de 1988: as superposições e o detalhismo 

minucioso, prolixo, casuístico, inteiramente impróprio para 

um documento dessa natureza. De outra parte, o assédio 

dos lobbies, dos grupos de pressão de toda ordem, gerou 

um texto com inúmeras esquizofrenias ideológicas e 

densamente corporativo.” (BARROSO, 2006, p.41) 
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 O enfático excerto da obra de Barroso ilustra a colocação de Vilhena, narrando 

mais concretamente a busca por um texto homogêneo a ser aprovado por 

representantes de grupos heterogêneos e conflitantes. 

Dada essa reflexão, o enquadramento dessas políticas nos critérios identificados 

é a ferramenta taxonômica mais adequada para o estudo, senão o único possível, dada 

a imprecisão do enquadramento formal. A classificação, portanto, acaba somente sendo 

possível após certo grau de desenvolvimento da política e não previamente ou em sua 

implantação. De todo modo, como será demonstrado empiricamente, existem políticas 

públicas no Brasil com décadas de duração e pautadas para o desenvolvimento e 

conformação do Estado em setores que são primordialmente de sua competência 

 Como esclarecimento e também como forma de explorar os limites do conceito 

de política de Estado, é interessante destacar que existem também as chamadas 

Políticas Nacionais. Essas trazem, basicamente, corpos normativos referenciais para 

certo setor. A título de exemplo, pode-se citar a Política Nacional de Defesa (PND), que 

se define como “documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações 

destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo Ministério da Defesa” (PND, 2012, p. 

11).  A PND não seria classificada, portanto, como uma política de Estado estritamente, 

mas uma diretriz programática, uniformizando os conceitos e estabelecendo as 

doutrinas a serem empregadas nas políticas setoriais.  

 No ordenamento brasileiro existem outras políticas nacionais, trazidas por meio 

de decretos, que são corpos normativos emanados pelo Executivo Federal. A PND foi 

instituída por meio do Decreto nº 5.484, de 20 de junho de 2005, tendo sido atualizada 

em 2012. Trata-se de um documento relevante para a análise posterior do 

comprometimento com a política analisada nessa dissertação, por ser um elemento 

central de composição da conjuntura da Defesa. 

 Outra política nacional relevante para o estudo em curso será a Política Nuclear 

Brasileira, trazida pelo Decreto nº 9.600, de 05 de dezembro de 2018, por tratar 

diretamente do setor a ser observado, o setor nuclear. 
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 O fato de serem implantadas via Decreto é um indicativo de que, ao “nascerem”, 

as políticas nacionais tem caráter de política de governo, refletindo o tom dado por 

aquele mandato específico para o setor, publicizando a visão para os outros entes do 

governo, bem como para a sociedade. Como veremos a seguir, a participação e 

concordância do Legislativo, em um regime democrático, são indicadores relevantes 

para a identificação da vontade do ente ficto Estado. 

 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO PÚBLICO E O ORÇAMENTO 

 

Considerando o aspecto empírico necessário para as pesquisas em 

Desenvolvimento pontuado por Martinussen (MARTINUSSEN, 1997, p.15) e as 

características do que se pretende observar, a verificação orçamentária é bastante 

aderente às perspectivas do presente estudo, por permitir identificar, através do tempo, 

a atenção dada à política de Estado pelos governos, em atos propostos pelo Executivo e 

chancelados pelo Legislativo.  

Sobre o planejamento econômico, Ha-Joon Chang discorre: 

 

“Economias capitalistas são em grande parte 

planejadas. Governos nas economias capitalistas praticam 

planejamento também, apesar de ser em bases mais 

limitadas que os que estão sob um planejamento central 

comunista. Todos eles financiam uma porção significativa 

de investimento em P&D10 e infraestrutura. A maior parte 

deles planeja porções significativas da economia através 

de empresas públicas. Muitos governos capitalistas 

planejam a forma futura de seus setores industriais através 

de políticas industriais setoriais ou até da economia 

                                                           
10 Pesquisa e desenvolvimento. 
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nacional através de planejamento indicativo.”11 (CHANG, 

2010, p.199) 

 

Traduzindo essa perspectiva para a ótica brasileira, extrai-se da Constituição 

Federal que o sistema orçamentário e de gastos públicos inicia-se com o Plano Plurianual 

(PPA). O Plano é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece “as diretrizes, 

objetivos e metas da administração federal para as despesas de capital e outras 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.” (CF, art.165, 

§1º) O PPA dirige os gastos públicos do segundo ano de um mandato até o primeiro ano 

do mandato subsequente. Essa medida se dá pelo reconhecimento das dificuldades de 

mobilização política e possível troca de mandatários. 

Em decorrência do PPA, é editada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

concernente a cada exercício orçamentário. O exercício orçamentário é o reflexo do ano 

civil para efeitos de planejamento público. A LDO converte as diretrizes, objetivos e 

metas do PPA em uma diretriz concreta e focada no exercício específico, buscando 

amparar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. 

A Lei Orçamentária Anual é o indicativo de recursos, crédito e financeiro, que 

serão destinados a cada órgão e programa, apresentando a planificação concreta do 

exercício, para fins de planejamento do Governo Federal. Ele é o projeto de execução 

do exercício e é o corpo normativo referencial para que o administrador responda pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº101/00. O Executivo é vinculado a 

efetivamente empregar os recursos destinados a cada órgão. Essa planificação 

econômica tem como premissa que os valores atribuídos a cada parcela do governo são 

os necessários para que execute suas atividades finalísticas e atinja o interesse público 

esperado, de modo que, caso não execute, deve esclarecer objetivamente as razões 

para tanto, por se presumir que deixou de majorar o bem-estar coletivo com sua inação. 

                                                           
11 Minha tradução. No original: “Capitalist economies are in large part planned. Governments in capitalist 
economies practice planning too, albeit on a more limited basis than under communist central planning. 
All of them finance a significant share of investments in R&D and infrastructure. Most of them plan a 
significant chunk of the economy through the planning of the activities of state-owned enterprises. Many 
capitalist governments governments plan the future shape of individual industrial sectors through sectoral 
industrial policy or even that of the national economy through indicative planning.” 
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Para efeitos do presente estudo, o orçamento é a linha mestra para a avaliação 

do comprometimento governamental com as políticas de Estado. Ele permite observar 

o aspecto fundamental para a própria identificação das políticas de Estado, o 

desdobramento temporal, demonstrado através das ações e dotações orçamentárias. 

Ademais, a observação do orçamento permite avaliar quantitativamente os esforços 

positivos ou negativos na condução dessa política, dada a escassez econômica que limita 

a distribuição de recursos, preocupação central de toda a gestão pública. Sua 

característica como projeto de lei de proposição do Executivo e chancelado duplamente 

no Congresso Federal, em todos os corpos normativos, garante a esse objeto de 

pesquisa um caráter democrático relevante para a observação do comprometimento ou 

não com a política de Estado em curso.  

Sobre essa relação entre Executivo e Legislativo, na América Latina, Stokes 

pontua: 

 

“As legislaturas da América Latina tendem a ser 

constitucionalmente fracas e, de fato, ainda mais fracas. 

Presidentes em muitos países latino americanos tem uma 

gama abrangente de poderes de decreto executivo e usam 

esse poder mais extensivamente do que suas Constituições 

permitem. A falta de disciplina partidária enfraquece ainda 

mais as legislaturas. Ainda, em algumas instâncias, a 

antecipação de resultados positivos de políticas de 

eficiência importaram mais para políticos que mudaram de 

posicionamento que preocupações sobre como lidar com a 

oposição ou com parceiros de coalizão12.” (STOKES, 2001, 

p. 91) 

                                                           
12 Minha tradução. No original: “Latin America legislatures tend to be constitutionally weak and de fact 
weaker. Presidents in many Latin American countries have wide-ranging executive decree powers and use 
these powers even more extensively than constitutions allow. Lack of party discipline further weakens 
legislatures. Furthermore, in some instances, the anticipation of positive results from efficiency policies 
mattered more to politicians who changed course than concerns about dealing with the opposition or 
coalition partners.” 
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Fernando Limongi e Argelina Figueiredo apontam que, no caso Brasileiro, há uma 

estabilidade dada pela cooperação do Congresso ao forte Executivo, demonstrando que 

o primeiro vota de maneira cooperativa e disciplinada com o segundo. (LIMONGI, 

FIGUEIREDO, 1998, P.82): 

Nesse esteio, os autores apontam que há certo grau de organização do 

Legislativo ao redor do Executivo e que há uma certa organização dada pelos agentes 

partidários (LIMONGI, FIGUEIREDO, 1998, p. 82). Sobre a proposição da lei 

orçamentária, os autores identificam que o Executivo tem vantagens quando 

comparado ao Legislativo, uma vez que pode retardar sem penalizações o envio da 

matéria ao Congresso, que, por sua vez, conta com sanções e prazos para cumprir na 

aprovação desse texto. Assim, restaria ao Congresso seu (?) poder de barganha contra 

o Poder propositor, limitando a possibilidade de interferência daquele no esquadro 

econômico. Outro tópico relevante apontado é que a ação dos líderes partidários limita 

o lócus de decisão e participação, por terem a prerrogativa da organização dos trabalhos 

e pelo espaço de fala ser limitado. A ação partidária, então, atua compondo o coro de 

endosso aos trabalhos da Presidência (LIMONGI, FIGUEIREDO, 1998, P.82). 

Aproveitando a linha temporal traçada pelo orçamento, transpondo os 

mandatos, buscar-se-á temperar os dados com a identificação de outros atos que 

possam reforçar ou corrigir os entendimentos firmados a partir dos dados financeiros 

públicos, como, por exemplo, outras leis, decretos ou planos governamentais. Alguns 

atos públicos relevantes também serão apresentados, como ilustração conjuntural. Os 

eventos a serem observados se limitam ao Executivo e Legislativo diretamente, de modo 

que não serão abordadas as manifestações do Tribunal de Contas da União, por 

exemplo, sobre a conjuntura do Programa Nuclear da Marinha. Essa exclusão se justifica 

pelo caráter do órgão. O TCU não é um órgão de execução direta, sendo um órgão de 

controle, que não executa orçamento.  

Há pesquisas, como a de Marco Antonio Carvalho Teixeira, que discute a 

permeabilidade do TCU aos interesses políticos e a alteração do caráter de mero 

observante da legalidade para um caráter híbrido (TEIXEIRA, LOUREIRO, MORAES, 
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2009). Contudo, uma vez essa dimesnão da atuação do TCU não é o foco da presente 

tese, que se restringe à linha orçamentária, o Tribunal não será considerado. 

Como dados orçamentários, serão considerados os valores alocados na Lei 

Orçamentária Anual (i), como etapa de planejamento; os valores da dotação de créditos 

final do ano (ii), que são os valores da LOA com os remanejamentos possíveis dentro do 

exercício, ainda em etapa de planejamento; e os valores empenhados (iii), ou seja, os 

valores efetivamente contratados, como etapa de realização. 

Cabe, aqui, fazer um esclarecimento sobre a execução orçamentária. A Lei 

Orçamentária Anual aloca para os órgãos o chamado crédito orçamentário. Esse crédito 

é uma espécie de recurso virtual, que é alocado, na medida em que as contratações 

públicas ocorrem, para cada uma delas em um ato administrativo chamado de 

empenho13. Paralelamente a esse processo, em certos períodos do ano, o Tesouro 

Nacional efetua o repasse do chamado “recurso financeiro”, que a materialização do 

crédito orçamentário. Assim, a partir desse momento, o órgão pode efetuar os 

pagamentos aos fornecedores.  

A Secretaria do Tesouro Nacional disponibiliza a ferramenta “séries históricas”14 

permitindo uma otimização no processamento dos dados das LOAs com uma boa base 

de dados entre 2000 e 2019. Os dados são alimentados pelo Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI, sistema de controle financeiro federal, sobre o 

primeiro período, é possível verificar também as despesas efetivamente realizadas, de 

modo a demonstrar os efeitos das manobras financeiras realizadas durante a legislatura. 

Antes desse período, os dados não se encontram digitalizados.  

Para o uso desse sistema, há uma dificuldade de pesquisa. O Programa Nuclear 

da Marinha encontra-se pulverizado ao longo de diversas ações da LOA. A título de 

exemplo, no exercício de 2019, a LOA traz as ações 1421, 1425, 11TC, 2D66 e 14T7 como 

as que desenvolvem o PNM15. Não há regra que obrigue o uso da mesma indexação, 

apesar de ocorrer em alguns casos. A fim de afastar qualquer dúvida sobre a base de 

                                                           
13Lei nº4.320, de 17 de março de 1964  
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.” 
14 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/series-historicas 
15 Informação obtida do Comando da Marinha através do Pedido de Informação nº 60502000239201979 
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dados utilizada, a apreensão dos valores se deu através de Pedido de Acesso à 

Informação. 

Oriundo da Lei de Acesso à Informação, o pedido de acesso à informação16 é 

efetuado por meio de um sítio eletrônico17 e permite a qualquer cidadão demandar da 

Administração Pública Federal informações de que essa já disponha. Os dados sobre os 

recursos já empenhados foram obtidos dessa maneira, através de um pedido efetuado 

ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG)18 e ao Ministério da 

Defesa(MD)19. A última confirmação desses dados se deu em 12 de fevereiro de 2019.  

Os dados referentes ao período entre 2000 e 2018 apresentam os três 

indicadores solicitados, planejado, alocado e executado, uma vez que são os dados 

disponíveis eletronicamente no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 

(SIOP)20. Com todos os indicadores, é possível verificar também as despesas 

efetivamente realizadas, de modo a demonstrar os efeitos das manobras financeiras 

realizadas durante a legislatura. 

Os dados referentes à época prévia a 2000 sobre execução foram limitados aos 

valores executados, por não terem ainda sido incluídos no sistema digital do Governo 

Federal, fato que impossibilita identificar o grau de sua execução. 

Assim, por representarem status orçamentários diferenciados e para evitar 

confusão, esses dois blocos de dados serão planilhados de maneira separada, 

identificando claramente ao que se referem. 

Dada  a integridade dos dados orçamentários e objetivando extrair a qualidade 

dos dados recebidos, a verificação de comprometimento com o período entre 1985 e 

200, ou seja, entre o governo Sarney e o primeiro mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, será pautada nas ações e nas demonstrações históricas de afinidade com o 

                                                           
16 Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011 
17 https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx 
18 Pedido de Informação com número de protocolo 16853000550201946, efetuado para o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão através do e-sic. 
19 Pedido de Informação com número de protocolo 60502000239201979, efetuado para o Ministério da 
Defesa através do e-sic. 
20 https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/ 
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programa, combinadas com a execução, enquanto, a partir de 2000, ou seja, do segundo 

mandato de FHC, soma-se a abordagem orçamentária total à abordagem histórica. 

Deve ser registrada também a trilha permitida pelo já bastante conhecido “Portal 

da Transparência”21 do Governo Federal, que é o principal portal de transparência para 

gastos públicos e tem uma efetividade muito grande para sanar dúvidas pontuais sobre 

os fluxos financeiros identificados. Contudo, essa demandaria a exata noção de todas as 

rubricas orçamentárias que sustentaram o Programa e estaria limitada ao período após 

2000. 

Com relação à atualização dos valores antes do Plano Real, o valor fornecido pelo 

Ministério da Defesa se refere ao valor pago naquele momento, convertido em dólar e 

depois trazido para a moeda atual. 

O valor que será indicado como “LOA” refere-se à previsão de crédito 

orçamentário constante da respectiva Lei Orçamentária Anual. O valor indicado como 

“Dotação Atual” se refere ao valor da LOA acrescido ou decrescido de créditos adicionais 

ou de transferências de crédito aprovados no período. Como “Empenhado”, há a 

referência ao valor atribuído a contratos e outras compras efetuadas naquele exercício. 

Como mencionado anteriormente, em razão de necessidades políticas ou 

econômicas, muitas vezes, ao longo do ano, são efetuadas alterações na execução, já 

dentro de um caráter administrativo, com a priorização de certa execução em 

detrimento de outra dentro dos órgãos, sendo tudo devidamente autorizado pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

A próxima seção busca definir a política de Estado a ser observada.   

  

                                                           
21 http://www.portaltransparencia.gov.br/ 
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3. CONJUGANDO DESENVOLVIMENTO COM DEFESA 

 

3.1. POR QUE ABORDAR O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA? 

 

Uma das maneiras pela qual o Estado tem sido definido é como um processo 

socioeconômico e político cultural, dando a ele uma definição dicotômica de escopo. 

John Martinussen apresenta a teoria tridimensional das funções do Estado, dialogando 

com essa visão tradicional: 

 

 “O cientista político tailandês Chai-Anan 

Samudavanija resumiu os papéis fundamentais do estado 

na relação com os processos socioeconômicos como 

promover o desenvolvimento (D) de uma forma ou outra. 

Em relação aos processos político culturais, o papel 

principal do Estado é encorajar e regular a participação (P) 

dos cidadãos nos processos de tomada de decisão. 

Entretanto, Chai-Anan é da opinião de que o papel mais 

importante do Estado é, em realidade, garantir a 

segurança (S) para si e para o país. Então, uma terceira 

dimensão é adicionada ao conceito de Estado.”22 

(MARTINUSSEN, 1997, p. 276) 

 

 Ainda que o último conflito externo em território nacional que o Brasil se 

envolveu tenha sido a Guerra do Paraguai, entre 1864 a 1870, a defesa se mantém como 

                                                           
22 Minha tradução. No original: “The Thai scientist Chai-Anan Saudavanija has summed up the 
fundamental role of the state in relation to the socio-economic processes as one of promoting 
development (D) in some form or other. In relation to the political and cultural processes the major role of 
the state is to encourage and regulate participation (P) of the citizens in the decision-making processes. 
However, Chai-Anan is of the opinion that the most important role of the state is, in reality, to ensure 
security (S) for itself and for the country. Thus a third dimension is added to the conception od the state.” 
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um objetivo central do Estado.  A mencionada Política Nacional de Defesa já se introduz 

da seguinte forma: 

 

“Esta Política pressupõe que a defesa do País é 

inseparável do seu desenvolvimento, fornecendo-lhe o 

indispensável escudo. A intensificação da projeção do 

Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em 

processos decisórios internacionais associam-se ao modelo 

de defesa proposto nos termos expostos a seguir.  

(...) 

Após longo período livre de conflitos que tenham 

afetado diretamente o território e a soberania nacional, a 

percepção das ameaças está desvanecida para muitos 

brasileiros. No entanto, é imprudente imaginar que um 

país com o potencial do Brasil não enfrente antagonismos 

ao perseguir seus legítimos interesses. Um dos propósitos 

da Política Nacional de Defesa é conscientizar todos os 

segmentos da sociedade brasileira da importância da 

defesa do País e de que esta é um dever de todos os 

brasileiros.”(PND, 2012) 

 

 A colocação sobre o “desvanecimento da percepção de ameaças” é tão relevante 

para o setor de Defesa que é proposto, como o oitavo objetivo nacional de defesa, a 

conscientização da sociedade brasileira da importância dos assuntos de defesa no País23. 

                                                           
23 Conforme a Política Nacional de Defesa, a título de informação, os Objetivos Nacionais de Defesa são 
(i) garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; (ii) defender os interesses 
nacionais e as pessoas, os bens  e os recursos  brasileiros no exterior; (iii) contribuir para a preservação da 
coesão e unidade nacionais; (iv)  contribuir para a estabilidade regional; (v) contribuir para a manutenção 
da paz e da segurança internacionais; (vi) intensificar a projeção do Brasil no concerto das nações e sua  
maior  inserção em  processos decisórios internacionais; (vii) manter Forças Armadas modernas, 
integradas, adestradas e balanceadas, e com crescente profissionalização, operando de forma conjunta e 
adequadamente desdobradas em território nacional; (viii) conscientizar a sociedade brasileira  da 
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Como colocado pelo texto, o desenvolvimento de um país acaba por interferir no 

planejamento dos demais, seja por consumir mais recursos, seja por incrementar a 

economia, atrair investimentos, entre outros.  

 Carlos de Meira Mattos, avaliando o caso brasileiro, escreve: 

 

“O desenvolvimento de uma nação da nossa grandeza 

geográfica provoca, inevitavelmente, interesses 

contrariados, gera antagonismos e tensões. Teremos, 

portanto, que escudar o desenvolvimento nacional em um 

sistema de segurança militar baseado na estratégia de 

dissuasão. Nossa estratégia de segurança, se quisermos 

nos desenvolver tranquilamente, deverá se apoiar em força 

de dissuasão capaz de desencorajar qualquer pretensão de 

conter o nosso ritmo, quer pela pressão externa, quer pela 

desagregação interna a serviço claro ou velado de 

interesses forâneos. 

Quando o presidente Geisel referiu-se à meta de ‘um 

máximo de desenvolvimento com um mínimo de segurança 

indispensável’, explicitou que o mínimo de segurança não 

é a segurança mínima, mas aquela capaz de sustentar a 

fase de desenvolvimento correspondente.” (MATTOS, 

2011, p.190) 

 

 Como colocado por Mattos, em sua obra póstuma, mesmo durante a condução 

do presidente Ernesto Geisel (1974-1979), o país não teve uma política de Defesa 

                                                           
importância dos assuntos de defesa no país; (ix) desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada 
para a obtenção de autonomia em tecnologias indispensáveis; (x) estruturar as Forças Armadas em torno 
das capacidades, dotando-as de pessoal e material compatíveis com os planejamentos estratégicos e 
operacionais; e (xi) desenvolver o potencial de logística de defesa e de mobilização nacional.(PND, 2012) 
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voltada para a agressão, mas uma política voltada para a sua defesa, de interesses e de 

espaço. Dissuasão é o comportamento que busca “desestimular possíveis agressões”24. 

 O contexto da Defesa é bastante vinculado ao contexto do Desenvolvimento. 

Desenvolver-se bem no atual ambiente globalizado traz a necessidade de ser capaz de 

influenciar os processos decisórios internacionais em favor dos interesses do país. Como 

colocado pelo sexto objetivo nacional de Defesa, a projeção de poder é uma forma de 

buscar maior espaço no ambiente decisório internacional (PND, 2012, p.11). Projeção 

de poder aqui não se limita ao contexto militar, mas também se refere aos aspectos 

comerciais, políticos, industriais, culturais, dentre outros. Projetar poder é uma 

expressão que traduz um contexto muito amplo, de competências difusas na sociedade, 

capitaneado, porém, pelo ente Estatal e por sua capacidade de mobilização. Há um claro 

protagonismo do Estado no campo da Defesa, especialmente nas competências de 

organização e de mobilização do setor. 

 Sobre o desafio do desenvolvimento em um ambiente globalizado, a PND reflete: 

 

”3.2 O fenômeno da globalização, caracterizado pela 

interdependência crescente dos países, pela revolução 

tecnológica e pela expansão do comércio internacional e 

dos fluxos de capitais, resultou em avanços para uma 

parcela da humanidade. Paralelamente, a criação de 

blocos econômicos tem acirrado a concorrência entre 

grupos de países. Para os países em desenvolvimento, o 

desafio é o de uma inserção positiva no mercado mundial, 

ao mesmo tempo em que promovem o crescimento e a 

justiça social de modo soberano. A integração entre países 

em desenvolvimento – como na América do Sul – contribui 

para que alcancem esses objetivos. Nesse processo, as 

                                                           
24 Essa definição é a constante na versão preliminar da Política Nacional de Defesa/ Estratégia Nacional 
de Defesa 2016, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, disponível em 
https://www.defesa.gov.br/noticias/29093-minutas-do-livro-branco-da-pnd-e-da-end-estao-disponiveis-
para-leitura 
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economias nacionais tornaram-se mais vulneráveis às 

crises ocasionadas pela instabilidade econômica e 

financeira em todo o mundo. A exclusão de parcela 

significativa da população mundial dos processos de 

produção, consumo e acesso à informação constitui 

situação que poderá vir a configurar-se em conflito.”(PND, 

2012, p. 18) 

 

 Aos países em desenvolvimento, está colocado o desafio de alcançar o patamar 

dos países desenvolvidos em diversos campos, como no institucional e tecnológico. O 

esforço necessário para atingi-los é típico do desenvolvimento e essa lacuna entre os 

dois grupos também se revela um campo de disputa internacional, de projeção de 

poder. Como um resultado dessa disputa por diversas oportunidades, o Brasil pode 

contar com uma cooperação limitada de países como a Alemanha e os Estados Unidos, 

como será abordado a seguir, no breve histórico do setor nuclear. Destaca-se que esse 

tipo de interação não somente se limita aos países envolvidos, mas também se reflete 

nas relações entre as chamadas potências mundiais, uma vez que cooperar com um país 

em desenvolvimento significa ocupar um espaço que poderia ser ocupado por outra 

potência, que projetaria sua influência naquela região. 

 Sobre o aspecto institucional da questão, Charles Sabel observa sobre os 

modelos institucionais ofertados pelos organismos internacionais e pelos países 

desenvolvidos: 

 

“A interpretação oficial -promulgada como o Consenso 

de Washington pelo FMI e pelo Banco Mundial- é de que as 

únicas instituições que favorecem o crescimento são 

aquelas que proíbem diretamente as distorções de 

mercado ou obstruem manipulações políticas com efeitos 

distorcivos: taxas de importação e subsídios para 
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exportação devem ser eliminados (liberalização); 

empresas públicas, geridas para o benefício da clientela 

eleitoral e de sua elite patronal, vendidas (privatização); 

gastos públicos, com sua tentação contínua para excessos 

populistas, reduzida e direcionada para o pagamento da 

dívida (estabilização).” 25(SABEL, 2005, p. 3)   

  

Sabel identifica traços comuns no formato das instituições sugeridas aos países 

em desenvolvimento pelos organismos internacionais. Há um claro caráter de menor 

presença do Estado, especialmente no setor econômico. Ponderando sobre essa visão 

da “oferta” das melhores instituições a serem aplicadas para o desenvolvimento, Ha-

Joon Chang explicita as contradições no processo de transferência de modelos 

institucionais: 

 

“O resumo para essa questão [”como os países 

ricos ficaram ricos”] é que os países desenvolvidos não 

chegaram onde estão através das políticas e instituições 

que recomendam aos países em desenvolvimento hoje. A 

maior parte deles usaram ativamente políticas industriais 

e comerciais “más”, como protecionismo industrial e 

subsídios à exportação – práticas que seriam hoje 

censuradas, se não banidas, pela OMC. 26(Chang, 2005, p. 

2) 

                                                           
25 Minha tradução. No original: “The official interpretation—promulgated as the “Washington consensus” 
by the IMF and the World Bank—is that the only institutions favoring growth are those that directly 
prohibit market distortion or obstruct political manipulations with distortionary effects: import duties and 
export subsidies are to be eliminated (liberalization); state-owned firms, managed for the benefit of 
electoral clienteles and their elite patrons, sold off (privatization); public spending, with its continuing 
temptation to populist excess, reduced and redirected to debt service (stabilization)”. 
26 Minha tradução. No original: “The short answer to this question is that the developed countries did not 
get where they are now through the policies and the institutions that they recommend to the developing 
countries today. Most of them actively used ‘bad’ trade and industrial policies, such as infant industry 
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...Entretanto, o argumento de que muitas das 

instituições usualmente recomendadas pelo discurso da 

“boa governança” podem não ser necessárias ou mesmo 

benéficas para os países em desenvolvimento não deve ser 

interpretado como um argumento de que as instituições 

não importam, ou de que os países em desenvolvimento 

não precisam desenvolver suas instituições. Ao contrário, 

melhorias na qualidade das instituições parecem 

historicamente estar associadas a uma melhor 

performance de crescimento, uma observação que pode 

ser facilmente sustentada com evidências históricas e 

contemporâneas”. (CHANG, 2005, p. 130)27 

 

Apesar de identificar que há uma divergência entre o discurso e a prática dos 

países desenvolvidos, Ha-Joon reconhece que uma melhoria institucional tem uma 

relação direta com o desenvolvimento. Sabel, identificando as dificuldades na 

implantação de modelos exógenos, argumenta nessa mesma direção, apontando que o 

caminho para os países em desenvolvimento é formar instituições que se adaptem às 

suas características internas, em um processo que, a partir de sua obra, fica conhecido 

como “boot-strapping”: 

 

“A visão processual ou “de amarrar as próprias 

botas”, em contraste, assume que, mesmo na ausência de 

distorções de mercado, o crescimento requer um 

                                                           
protection and export subsidies – practices that these days are frowned upon, if not actively banned, by 
the WTO.” 
27 Minha tradução. No original: “However, arguing that many of the institutions currently recommended 
by the ‘good governance’ discourse may not be necessary or even beneficial for the currently developing 
countries should not be interpreted as saying that institutions do not matter, or that developing countries 
do not need improvements to their institutions. On the contrary, improvements to the quality of 
institutions seem historically to have been associated with better growth performance, an observation 
that we can easily support with historical and contemporary data.” 
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aprendizado social contínuo. A meta, então, é criar 

instituições que podem aprender a identificar e mitigar 

restrições diferentes e sucessivas ao crescimento, 

incluindo, é claro, as restrições que surjam de falhas na 

corrente organização das próprias instituições em 

aprendizado.”28 (SABEL, 2005, p. 6) 

 

Sob o aspecto institucional, o setor de Defesa no Brasil acaba sendo “auxiliado” 

pelo seu patamar tecnológico. Se as próprias tecnologias de mercado têm sua circulação 

limitada pelos agentes internacionais detentores da tecnologia, a fim de manter a 

superioridade, que reflete em uma melhor colocação no mercado, as tecnologias de 

Defesa, pela sensibilidade, têm ainda menos espaço para troca, se houver algum. Dessa 

maneira, aos países em desenvolvimento, cabe se submeter a soluções tecnológicas que 

não domina ou desenvolver suas próprias tecnologias, sendo que essa última tem sido 

a posição brasileira para o caso nuclear. Por essa característica, a Defesa se desenvolve 

como um setor que, para a proteção da soberania, se desenvolve “amarrando as 

próprias botas”. Desenvolvendo autonomamente as tecnologias, fomenta-se o 

desenvolvimento autônomo das instituições envolvidas, observando as próprias 

características e dificuldades locais e ponderando os meios acessíveis, aderindo aos 

pontos colocados por Chang e por Sabel.”. 

As tecnologias de Defesa, em ultima ratio, são o elemento que garante a 

supremacia militar de uma nação sobre outra. Abordando essa questão, com o pano de 

fundo da Guerra Fria, Jay Stowsky descreve o comportamento internacional do setor de 

pesquisa e desenvolvimento para Defesa, apresentando a criticidade dessa disputa: 

 

                                                           
28 Minha tradução. No original: “The process or bootstrapping view, in contrast, assumes that even in the 
absence of market distortions, growth requires continuing social learning. The goal therefore is to create 
institutions that can learn to identify and mitigate different, successive constraints on growth, including of 
course such constraints as arise from defects in the current organization of the learning institutions 
themselves.” 
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“A abordagem dominante do Pentágono para a 

organização de pesquisa e desenvolvimento (P&D) reflete 

o terrível trade-off que comumente foi entendido como 

necessário para proteger a segurança da América durante 

a Guerra Fria. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN 

dependiam da superioridade tecnológica americana para 

trunfar sobre a superioridade numérica em homens e 

materiais do Pacto de Varsóvia. Para sustentar e ampliar 

essa superioridade década após década, o Pentágono fez 

investimentos massivos em pesquisa patrocinada. Esses 

investimentos foram comumente combinados com 

protocolos de sigilo e controle de exportações, desenhados 

para prevenir o vazamento de tecnologias novas para a 

União Soviética.”29 (STOWSKY, 2003, p. 1) 

 

Stowsky, observando a indústria de Defesa americana, desenvolveu uma 

classificação para as pesquisas no setor de Defesa, identificando-as como inovações 

protegidas (“Shielded Innovation”) ou inovações compartilhadas (“Shared Innovation”). 

Segundo o autor, as inovações compartilhadas são aquelas que: 

“(a) objetivaram avançar uma capacidade 

tecnológica generalista; (b) permitiram que a pura 

curiosidade acadêmica ou ambições comerciais dirigissem 

a trajetória do desenvolvimento tecnológico; e (c) 

incentivaram o fluxo de ideias entre participantes 

patrocinados pela Defesa e outros pesquisadores ou 

                                                           
29 Minha tradução. No original: “The Pentagon’s dominant approach to organizing R&D reflects a grim 
trade-off that was often deemed necessary for protecting American security during the Cold War. The 
United States and its NATO allies relied on American technological superiority to trump the numerical 
superiority of the Warsaw Pact in men and material. To sustain and extend that superiority decade after 
decade, the Pentagon made massive investments in sponsored research. These investments were often 
combined with secrecy protocols and export controls designed to prevent any new technology from leaking 
to the Soviet Union.” 
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potenciais usuários da tecnologia de fora do programa”30. 

(Stowsky,2003, p. 2) 

 

Esse tipo de desenvolvimento é exemplificado pelo autor com produtos como 

semicondutores, ferramentas CAD ou a internet. Trata-se do tipo de desenvolvimento 

menos usual para o setor de Defesa (STOWSKY, 2003, p.3). 

Como o tipo mais comum, inclusive tendo sua relevância reforçada após os 

ataques terroristas de 2001, a inovação protegida é descrita pelo autor como sendo 

aquelas que: 

 

“(a) objetivaram aplicações de produto específicos 

para Defesa; (b)colocaram contratantes tradicionais de 

Defesa na tarefa para garantir que a fidelidade do projeto 

às necessidades militares; e (c) restringiram o fluxo de 

informações entre os pesquisadores patrocinados pela 

Defesa e pesquisadores ou potenciais usuários da 

tecnologia de fora do programa.”31 (Stowsky, 2003, p. 2) 

 

O mesmo contexto da pesquisa se aplica às tecnologias já desenvolvidas. 

Enquanto não estão obsoletas ou em estado avançado de perda de relevância, 

dificilmente as tecnologias de Defesa são compartilhadas ou transmitidas (STOWSKY, 

2003, p.3). Reforça-se, assim, o caráter autóctone de seu desenvolvimento. O setor é 

gerido por cada país de maneira singular, adaptada às suas necessidades e pressões. Os 

                                                           
30 Minha tradução. No original: “(a)aimed at advancing a general technology capability; (b)allowed pure 
academic curiosity or commercial ambitions to drive the trajectory of technological development; and (c) 
invited ideas to flow back and forth between participants in the defense-sponsors project and other 
researchers and potential technology users on the outside” 
31 Minha tradução. No original: “(a)targeted specific product applications for defense; (b) placed 
traditional defense contractors in charge to guarantee the project’s fealty to military needs; and (c) 
restricted the flow of information between defense-sponsored researchers and researchers and potential 
technology users on the outside.” 
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países em desenvolvimento replicam o modelo de inovação protegida para o seu 

desenvolvimento no setor, dadas suas limitadas capacidades para lidar com as pressões 

externas. Essas pressões se manifestam de maneiras sutis, como barreiras na compra de 

insumos ou ofertas para migração de profissionais-chave, ou de maneiras mais abruptas 

como ofertas internacionais de compensação em troca do abandono do projeto. 

O caso brasileiro de desenvolvimento de pesquisas de Defesa se relaciona com o 

modelo estatista de Etzekowitz. Henry Etzekowitz e Chunyan Zhou descrevem da 

seguinte forma o modelo: 

 

“Em alguns países, o governo é a esfera 

institucional dominante. Indústria e universidade são 

partes subordinadas do Estado. Quando as relações são 

organizadas entre as esferas institucionais, o governo 

exerce o papel de coordenador. Nesse modelo, espera-se 

que o governo assuma a liderança no desenvolvimento de 

projetos e forneça recursos para as novas iniciativas. A 

indústria e a academia são vistas como esferas 

institucionais relativamente fracas, que exigem orientação 

forte, ou mesmo controle. A ex-União Soviética, a França e 

muitos países latino-americanos exemplificam o modelo 

estatista de organização social. 

O modelo estatista depende de organizações 

especializadas ligadas hierarquicamente pelo governo 

central. Traduzido para políticas de ciências e tecnologia, o 

modelo estatista é caracterizado por institutos 

especializados de pesquisa básica e aplicada, incluindo 

unidades setoriais para setores específicos. As 

universidades são fundamentalmente instituições de 

ensino, distantes da indústria. Um órgão de planejamento 

central foi uma característica essencial da versão soviética 
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de modelo estatista. Era necessária uma decisão desse 

órgão central de planejamento para que um instituto 

pudesse implementar pesquisas. O tempo de aguardo da 

decisão muitas vezes impedia a transferência de 

tecnologia, pois as empresas e institutos não conseguiam 

tratar a questão diretamente, pelo menos não por canais 

formais. 

(...) 

Em sociedades estatistas, mudanças são 

impulsionadas pela necessidade de acelerar o sistema de 

inovação, com a introdução de novas fontes de iniciativa. 

A coordenação burocrática concentra as iniciativas no topo 

e tende a suprimir ideias que vêm de baixo. As relações 

laterais informais entre todas as esferas podem sobrepujar 

parcialmente os procedimentos formais de cima para 

baixo, como ocorria na antiga União Soviética. No entanto, 

esse tipo de ‘gambiarra’ tendia a ser restrito a iniciativas 

relativamente limitadas. Quando havia a necessidade de 

empreender iniciativas de maior porte, o caminho 

costumava estar bloqueado fora das esferas militar e 

espacial, que recebiam a prioridade extraordinária na 

União Soviética.” (EITZKOWITZ, ZHOU, 2017, p. 35-37)  

Eitzkowitz é um dos criadores do modelo da tríplice hélice da inovação. A longe 

citação acima é escrita em coautoria com o pesquisador chinês justamente 

apresentando o modelo mais utilizado pelos países em desenvolvimento, especialmente 

o membros do BRICS, uma vez que permite ao Poder Público acelerar e compensar as 

deficiências das outras duas “hélices”, as empresas e a academia. Percebe-se que essa 

versão do modelo com a predominância estatal é a ulteriorização do modelo de 

inovação protegida. Assim, o governo elege a pesquisa a ser feita, com seus recursos, 

determinando os esforços, aplicações e fluxo de informações. O modelo nuclear 
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brasileiro tem sido desenvolvido nessa versão da hélice, bem como boa parte das 

inovações de Defesa. 

Essa movimentação permite concluir que, no setor de Defesa, os projetos têm a 

primazia de atuação do Estado e são usualmente patrocinados pelo Estado. Sob a ótica 

do presente estudo, restam conclusos dois dos critérios de Aith sobre as Políticas de 

Estado. 

Adentrando o campo prático, o presente trabalho pretende abordar um dos 

programas mais longevos da Defesa, o Programa Nuclear da Marinha, em execução 

desde 1979, como parte do Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear. O critério 

temporal de Bucci está, então, representado. 

Para uma definição plena em ambos os critérios de classificação como uma 

Política de Estado, restou pendente somente o critério de Aith, que indiquei como um 

possível entrave, que é a vinculação com direitos humanos. 

Como colocado pela PND, são os dois primeiros objetivos nacionais de defesa a 

proteção da soberania nacional, das pessoas e de seus interesses frente a ameaças 

externas. A Defesa retrata a necessária proteção aos Direitos Humanos mais 

fundamentais frente a potenciais ameaças externas. Considerando a Base Industrial de 

Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa (END), documento que busca trazer para o plano 

tático as diretrizes da PND, estabelece: 

“Capacitar a Base Industrial de Defesa para que 

conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à 

defesa. 

(...) 

Serão buscadas parcerias com outros países, com o 

propósito de desenvolver a capacitação tecnológica e a 

fabricação de produtos de defesa nacionais, de modo a 

eliminar, progressivamente, a dependência de serviços e 

produtos importados. 
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 (...) 

A motivação de ordem nacional será contribuir para 

a ampliação das instituições que democratizem a 

economia de mercado e aprofundem a democracia, 

organizando o crescimento econômico socialmente 

includente. Deverá, sempre que possível, ser buscado o 

desenvolvimento de materiais que tenham uso dual.” 

(END, 2012, p. 60) 

 

Utilizo dessa oportunidade, não somente para demonstrar o ponto acadêmico, 

mas também para apresentar esse excerto desse documento público e oficial, que ainda 

resta bastante inexplorado fora do nicho acadêmico militar. 

Essas políticas devem buscar o fortalecimento institucional, inclusive com a 

premissa de que são instrumentos de desenvolvimento econômico, que arrastaria 

conjuntamente o desenvolvimento social, com a democratização dos mercados levando 

ao aumento da participação, o que dialoga com o papel político cultural do Estado na 

concepção de Chai-Anan. 

Observando também a menção ao uso dual da tecnologia, esclarece-se que esse 

seria o emprego civil de uma tecnologia com potencial militar. Os produtos 

desenvolvidos dessa maneira fazem parte do cotidiano dos cidadãos do mundo, tendo 

o uso expandido após a Segunda Guerra Mundial. Boa parte dos materiais, como a lycra 

e o nylon, assim como produtos tecnológicos como o GPS, a internet e os giroscópios e 

acelerômetros dos celulares tiveram sua origem no desenvolvimento de produtos 

militares (MOWERY, 2012, p.1712). 

Sobre o uso dual de tecnologia militar, David Mowery disserta: 

 

“Existem pelo menos três canais importantes 

através dos quais o financiamento governamental de P&D 
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relacionada à Defesa pode afetar as inovações civis: (1) 

suporte através de programas de defesa para pesquisa 

fundamental que contribua para o conhecimento geral e 

possa beneficiar elementos da infraestrutura nacional de 

P&D; (2) desenvolvimento dentro de programas de 

inovação relatos à P&D de Defesa que possuam aplicações 

civis relevantes, os chamados spinoffs de Defesa; e (3) 

procurações públicas de resultados de programas de P&D 

de Defesa para propósitos militares. A magnitude de 

qualquer benefício para o setor civil associado com cada 

um desses três canais varia conforme o tempo e parece ter 

diferido entre as economias dos Estados-membros da 

OTAN...”32 (MOWERY, 2012, p.1711) 

 

O desenvolvimento em série das tecnologias depende da capacidade de 

absorção e manutenção do conhecimento por parte da indústria nacional. Para manter 

essa capacidade produtiva em períodos de paz, é necessário o desenvolvimento de usos 

civis para essa tecnologia, uma vez que o único cliente de uso militar é o próprio Estado, 

que em tempos pacíficos tem uma demanda limitada por esses bens. A necessidade de 

gerar essa demanda adicional fomenta o arrasto tecnológico característico da Defesa 

para o meio civil. 

Outro elemento necessário para caracterizar uma política de Estado é a da 

promoção dos Direitos Humanos através do desenvolvimento regional. O Programa 

Nuclear da Marinha se instalou em dois polos centrais, sendo um na Cidade 

Universitária, em São Paulo, de modo a atuar em colaboração com a Universidade de 

                                                           
32 Minha tradução. No original: “There are at least three important channels through which government 
funding of defense-related R&D may affect civilian innovation: (1) support through defense programs for 
fundamental research that contributes general knowledge and may benefit elements of a nation’s R&D 
infrastructure; (2) the development within defense-related R&D programs of innovations that yield 
important civilian applications, the so-called defense spinoffs; and (3) public procurement of the results of 
defense-related R&D programs for military purposes. The magnitude of any civilian-sector benefits 
associated with each of these three channels varies across time and appears to have differed among the 
economies of NATO member states…” 
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São Paulo, e o segundo na cidade de Iperó, no interior de São Paulo, de modo a fomentar 

a implantação de um parque industrial na região, como suporte para a Base Industrial 

de Defesa, buscando o desenvolvimento econômico da região. 

Dessa forma, em uma dessas três abordagens discutidas, o Programa Nuclear da 

Marinha cumpriria o quesito central de Aith na determinação das políticas de Estado, 

sendo um exemplo que subsiste aos seus critérios e aos critérios de Bucci, sendo um 

sólido objeto para a análise  

 Como elemento de Defesa, o Programa é reconhecido como estratégico pela 
Política Nacional de Defesa, pela Estratégia Nacional de Defesa e pelo Livro Branco da 
Defesa, corpos normativos programáticos que organizam e definem as diretrizes para o 
setor (PND, 2012, p.95; END, 2012,p.50; LBD, 2012, p. 195). 
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4. O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA 

 

 O Programa Nuclear da Marinha nasceu do desenrolar de dois segmentos do 

Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear – PATN: o desenvolvimento de tecnologia 

de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação e o desenvolvimento de um sistema 

de propulsão naval. Ambos os segmentos foram iniciados conjuntamente com o PATN 

em 1979 e correspondiam as fatias desse programa que eram atribuídas ao, então, 

Ministério da Marinha (IPEA, 2016, p.266). 

 O Programa é, hoje, desenvolvido na cidade de São Paulo e na cidade de Iperó. 

Conforme descrito por Rodrigo Chaves, a instalação nessa cidade interiorana se deu “em 

regime de segredo, sob fachada de uma fábrica de equipamentos mecânicos” (CHAVES, 

2014, p. 104). Destaca-se que a inauguração desse sítio industrial já se dá no governo 

Sarney, em abril de 1988, deslocando atividades que, até então, se davam somente em 

São Paulo, na Cidade Universitária. Afastado o sigilo de outrora, durante esse governo, 

o PNM já recebeu abertamente diversos eventos contando com a presença dos últimos 

presidentes, como discutiremos a seguir. 

 O Programa Nuclear da Marinha é o herdeiro, não só do PATN, mas também da 

história prévia do país no setor nuclear. O setor nuclear nasce no Brasil ainda durante a 

Segunda Guerra Mundial. O país já conhecera, anteriormente, certa rotina de 

exportação de areias monazíticas para os Estados Unidos, utilizadas como insumo para 

a produção de tório, elemento radioativo utilizado hoje na produção de radifármacos. 

Essa rotina derivou de um acordo internacional com aquele país, assinado poucos dias 

depois da primeira bomba atômica ter sido deflagrada (PEREIRA, 2013, p.34). 

 Em razão das discussões internas sobre o cabimento dessa política de 

exportação, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas33, o CNPq, em 1951 com o 

objetivo de organizar o sistema de pesquisas no país, além de controlar as reservas de 

minérios com potencial para a pesquisa nuclear. Trata-se do primeiro grande arrasto 

institucional trazido pelo setor Nuclear para os demais setores. Hoje, o CNPq é um dos 

entes mais relevantes na promoção da pesquisa científica e acadêmica, bem como no 

concerto do Sistema de Inovação, Ciência e Tecnologia. 

                                                           
33 Lei nº1.310, de 15 de janeiro de 1951 
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 Essa movimentação nacional se deu pela insistência do almirante Álvaro Alberto 

em razão das movimentações internacionais, observadas na Organização das Nações 

Unidas, dos países que já detinham a tecnologia nuclear para controlar as jazidas 

mundiais e, assim, manter a superioridade tecnológica, como exposto por Stowsky 

(STOWSKY, 2003, p. 1).Leandro Pereira aponta que, não somente o planejamento do 

almirante, gerou o CNPq, mas a formação de uma massa crítica na sociedade 

demandando a organização do setor: 

 

 “É importante frisar ainda que a criação do CNPq 

não foi um simples projeto de Álvaro Alberto, e que tal 

medida não se deu de forma corriqueira. Ao contrário, a 

nova instituição atendeu aos diversos clamores, vindos dos 

mais variados espectros da política nacional (como vimos, 

desde o PCB até a UDN), em prol de uma legislação que 

controlasse os minérios atômicos, e que incentivasse as 

pesquisas com a nova fonte energética – vista como um 

recurso poderia propiciar um enorme salto qualitativo na 

economia e na defesa do país.  

 Portanto, não é exagero afirmar, com base nos 

dados aqui apresentados, que a Lei 1310/51 continha em 

si elementos caros ao nacionalismo brasileiro – bem como 

aos interesses dos militares e cientistas brasileiros em 

relação ao tema -, sendo tal relação a explicação do porquê 

da reabilitação de Álvaro Alberto nos anos da CPI de 1956, 

após a sua demissão da presidência do CNPq. De fato, as 

suas medidas à frente desta entidade aprofundaram esta 

relação entre as propostas do almirante para o setor 

nuclear e a ideologia nacionalista mais ampla...” (PEREIRA, 

2013, p. 57) 

 

 Através do CNPq presidido por Álvaro Alberto, o Brasil buscou adquirir suas 

primeiras ultracentrífugas, de tecnologia alemã, diretamente da Alemanha Ocidental, 
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em uma empreitada que foi barrada pela atuação norte-americana. Getúlio Vargas havia 

autorizado a compra dos equipamentos através de ofício secreto em 225 de novembro 

de 1953, diretamente da Alemanha, através do CNPq, porém a iniciativa foi obstada com 

a apreensão dos equipamentos pelo Alto Comissariado dos EUA para a 

Alemanha(PEREIRA, 2013, p.84).  

A situação demonstrou que haveria a necessidade de se buscar parceiros e se 

organizar os esforços para o desenvolvimento da tecnologia internamente, uma vez que 

a difusão do conhecimento agregado internacionalmente estaria obstada pelos 

interesses das nações que o detinham. Foi criada, então a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, a CNEN, pelo Decreto nº 40.110, de 10 de outubro de 1958, com a missão de 

propor as medidas necessárias para a orientação de uma política geral de energia 

atômica, estruturando os esforços do setor em um órgão só, de caráter técnico, de 

forma a manter os avanços obtidos e planejar os próximos movimentos nessa política 

de Estado. Destaca-se que a conjuntura internacional, na década de 50 do século 

passado, dava grande importância para a questão nuclear, dado o recente choque 

internacional com a violência das explosões de Hiroshima e Nagasaki, bem como pelo 

contexto de Guerra Fria, opondo países detentores da tecnologia nuclear militar. 

 Já em 1968, a CNEN buscou em uma concorrência internacional um parceiro 

estrangeiro para implantar a primeira usina nuclear do país, a hoje chamada Angra I. O 

vencedor do certame foi a Westinghouse. Marco Antonio Alves pondera sobre esse 

evento: 

 

“O paradoxo da política nuclear pós-1964 está no fato do 

Brasil ter se recusado a assinar o Tratado de Não 

Proliferação das Armas Nucleares – TNP (1967) por se opor 

ao que classificou de “colonialismo da Era Atômica” e, no 

mesmo período, ter abdicado do desenvolvimento nuclear 

autóctone ao dissolver o Grupo do Tório e assinar o acordo 

comercial com a Westinghouse (EUA). Indo além, cabe 

lembrar que 1968 foi o ano em que o desenvolvimento 

científico e tecnológico passou a fazer parte das 

prioridades estratégicas de governo. Verifica-se, pois, a 
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completa dissociação entre o planejamento e a ação 

deliberada, entre o discurso de independência científico-

tecnológica expresso no Programa Estratégico de 

Desenvolvimento e as ações tomadas no processo de 

industrialização da energia nuclear no Brasil.”(ALVES, 

2014, p. 44) 

 

 Apesar da parceria com uma empresa norte-americana, o fornecimento de 

urânio enriquecido para abastecer a usina foi negado pelos Estados Unidos, resultando 

na aproximação entre Brasil e Alemanha que abriram caminho para os acordos teuto-

brasileiros, que resultaram na parceria que implantou Angra II, além de pavimentar o 

caminho para a indústria nuclear no país. Se o Poder Público entendesse que a obtenção 

de tecnologia nuclear fosse uma política pública para o setor científico, possivelmente a 

empreitada teria sido abandonada durante esse percurso. Da criação do CNPq em 1951 

ao acordo comercial com a Alemanha em 1975, passaram-se mais de quarto de década 

com fortes óbices internacionais e dificuldades. O longo período se torna ainda mais 

impressionante quando se observa que Angra II somente começou sua operação em 

2001. A estruturação institucional, o reconhecimento da importância da política e o 

investimento do Poder Público, ao longo de diversas fases do Estado Brasileiro 

acentuam o reconhecimento de que a Política Nuclear é tratada como uma política de 

Estado. 

 O Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear, então, é desenhado de maneira 

a tentar aproveitar as tecnologias com as quais os pesquisadores nacionais já haviam 

tido algum tipo de contato. É determinada a pesquisa para o domínio do ciclo do 

combustível nuclear, que pode abastecer as usinas nacionais, a partir da tecnologia 

utilizada pela Alemanha, com as ultracentrífugas e o enriquecimento do Urânio a partir 

de seu hexafluoreto. 

 Ao mesmo tempo, ainda que os submarinos com propulsão nuclear tenham 

existido desde a década de 50, com o USS Nautilus, a proximidade física com a Guerra 

das Malvinas e o desempenho do HMS Conqueror nesse combate foram conclusivos 

para o entendimento de que o submarino nuclear era o meio de dissuasão necessário 

para a Defesa Nacional (END, 2012, p.73). 
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4.1. O GOVERNO SARNEY 

 

 O Governo do presidente José Sarney inicia-se em março de 1985, com a morte 

do presidente eleito Tancredo Neves e perdura até o fim do mandato em março de 1990. 

Matias Spektor, Rodrigo Mallea e Nicholas J. Wheeler descrevem a questão da Defesa 

no governo Sarney: 

 

“Embora as circunstâncias argentinas fossem dramáticas, 

a história do governo Sarney é uma de dificuldades 

econômicas profundas, limites estreitos à capacidade 

presidencial de conduzir a transição, resistência militar ao 

avanço da autoridade civil e relativo atraso tecnológico no 

campo nuclear. 

(...) 

Os militares brasileiros não haviam perdido uma guerra e, 
portanto, retinham mais poder e autoridade que suas 
contrapartes argentinas. Sarney chegara ao poder pelo 
acaso, sem a costura política envolvida na escolha de seu 
cabeça de chapa” (SPEKTOR, MALLEA, WHEELER, 2012, 
p.28) 

  

 Sarney teve desafios excepcionais em seu período de governo. Considerando a 

perspectiva de Mandato de Stokes, o presidente não havia sido eleito, mas herdava o 

cargo do falecido Tancredo Neves. Assim, não tinha uma agenda própria endossada pelo 

eleitorado, não podendo contar com o eleitorado para dar suporte às decisões difíceis 

que teria que tomar, especialmente no setor econômico. Por outro lado, a ausência de 

uma agenda previamente discutida e aprovada pelos eleitores também abria a 

perspectiva para que pudesse adaptar-se rapidamente às necessidades que ocorreriam, 

porém sem o apoio popular prévio para medidas dramáticas.   
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 Como já mencionado, porém, no mandato do presidente Sarney foi que se 

iniciou e se completou a ativação da base de ARAMAR, localizada em Iperó, onde 

passariam a se desenvolver as parcelas da Marinha do PATN. Sarney certamente foi um 

presidente que abraçou aquele projeto que vinha dos governos militares, aos quais era 

ainda associado. Rodrigo Chaves aponta que a crise de legitimidade do governo Sarney 

o tornou vulnerável a pressões dos grupos militares, democráticos e dos partidos 

(CHAVES, 2014, p. 26). 

p.  A fim de garantir certo grau de governabilidade, Sarney instrumentalizou a 

política externa para consolidar sua posição internamente. Utilizou, então, à 

aproximação com a Argentina, que até então era vista como um risco imediato para a 

Defesa Nacional. Conseguir neutralizar aquele risco passou a ser um dos pontos-chaves 

para que reafirmasse sua capacidade de governo, permitindo margem de apoio e certo 

grau de legitimidade para implementar suas demais medidas internas (SPEKTOR, 

MALLEA, WHEELER, 2012, p. 27). Nas chaves de observação de Stokes, Sarney utilizou-

se de uma política de Estado, técnica, de grande porte e de difícil compreensão pelo 

eleitorado, sobre a qual a sociedade não tinha um juízo de adequação formado. Ao 

instrumentalizar a política e centralizá-la, o presidente foi capaz de demonstrar que 

conseguia resultados, atribuindo uma imagem técnica e relativamente exitosa para sua 

gestão. Tratou-se da aplicação da mecânica que Stokes denominou “incertezas do 

eleitorado”. 

 Para tanto, teve de tomar a medida básica, revelando a existência desse 

programa, proporcionando a visibilidade necessária para que pudesse recolher os frutos 

políticos da empreitada. Dessa maneira, baseado na sua “crença política”, definiu a 

abertura do PNM para a sociedade e para os entes da comunidade internacional. Essa 

escolha não veio sem risco. Sobre a questão, Spektor e Mallea afirmam: 

 

 “A cooperação nuclear argentino-brasileira 

também era improvável por outras razões. A doutrina de 

segurança nacional de cada país identificava o outro como 

ameaça potencial, e ambas as corporações militares 
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tinham planos de contingência para um eventual conflito 

armado entre si. Esse clima era intensificado pelo sigilo das 

atividades nucleares de cada lado e pela suspeição, comum 

na comunidade internacional da época, a respeito das 

intenções futuras de ambos os países em matéria nuclear. 

O contato diplomático de alto nível era escasso, sem 

comissões temáticas ou grupos de trabalho conjuntos. A 

interdependência social era baixa, o comércio era modesto 

e os encontros entre chefes de Estado, raros. Não 

surpreende que observadores internacionais, inclusive a 

CIA, estimassem a possibilidade de as partes 

desenvolverem um ‘dilema de segurança’, dinâmica pela 

qual a aquisição de capacidades tecnológicas em um país 

levaria o outro a acelerar seu próprio desenvolvimento, 

gerando uma escalada com sérias ramificações 

geopolíticas. À época, esse medo era recorrente tanto em 

Brasília quanto em Buenos Aires.” (SPEKTOR, MALLEA, 

WHEELER, 2012, p. 21) 

 

 A aproximação com o presidente Alfonsín, da Argentina, que também vivia uma 

situação política conturbada após o fim do regime militar argentino e da derrota na 

Guerra das Malvinas, permitiu com que as duas nações conseguissem gerir a pressão 

externa para a adoção do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e das inspeções da 

Agencia Internacional de Energia Atômica, que era vista como uma porta para a atuação 

perniciosa das potências mundiais. Essa manobra foi possibilitada por uma “confiança 

interpessoal do alto escalão” (SPEKTOR, MALLEA, WHEELER, 2012, p.40), o que remete 

à ideia que a troca de paradigma para o regime de cooperação se deu pela “crença 

política”, descrita por Stokes. A aproximação levaria à criação da Agência Brasil-

Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) já no governo 

Collor, ente que permitiu o aumento do grau de confiança internacional nos projetos 
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nucleares dos países. A Agência mantinha um país fiscalizando as atividades do outro, 

demandando uma menor preocupação da comunidade internacional. 

 Durante o governo Sarney, o país teve a iniciativa de propor a criação da Zona de 

Paz   e Cooperação do Atlântico Sul (ZPCAS) em 1986, promovendo a cooperação 

regional e a manutenção da paz e da segurança na região do Atlântico Sul com o objetivo 

de evitar a proliferação de armas de destruição em massa de natureza nuclear, 

antecipando o anseio da sociedade brasileira que seria traduzido em 1988, na 

Constituição Federal, com o estabelecimento do paradigma de uso exclusivamente 

pacífico da tecnologia nuclear. Dessa forma, os esforços que estavam alocados para a 

construção de artefatos explosivos foram totalmente direcionados para os estudos do 

ciclo e da propulsão nuclear. 

 Em 1987, o presidente Sarney anunciou que o Brasil havia dominado a tecnologia 

do enriquecimento de urânio, quatro anos após os argentinos o fazerem em Pilcaniyeu 

(CHAVES, 2014, p. 43). 

 O governo Sarney, pelas demonstrações factuais, foi um governo que reforçou a 

continuidade da política de Estado em prática, aproveitando-se dela para promover 

atividades e outras políticas em ramificação, como a política externa e o 

reposicionamento do país na comunidade internacional. Contudo, alterou 

significativamente as linhas de contorno da política, de modo a aproximá-la da 

sociedade e para “rentabilizar” seus resultados, consolidando o poder da Presidência 

em um período conturbado social e economicamente, ainda em meio ao processo de 

redemocratização. Basicamente, foram feitas quatro alterações no curso da política: a 

abertura, seu uso instrumental pelo Governo, a aproximação com a Argentina e a 

afirmação do uso pacífico. 

Ainda no governo Sarney, foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, que 

estabeleceu o monopólio da União no setor nuclear e a garantia de uso pacífico da 

tecnologia nuclear, reforçando a opção do país pelo uso pacífico da tecnologia nuclear. 
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 Orçamentariamente, os dados oferecidos pelo Ministério da Defesa se referem 

somente aos gastos do PNM no período, demonstrando um claro incremento de 

recursos, como se verifica nos dados abaixo, em reais: 

Tabela 2 - Recursos executados por Sarney 

 

O reforço de recursos é o resultado das opções feitas por Sarney para a condução 

da política de Estado em referência. Por torná-la um dos pilares para a afirmação de sua 

capacidade de governo e, também, de sua política externa, é razoável que também haja 

um acréscimo de investimento, para que se assegure a obtenção de resultados 

favoráveis. Apesar de não dispormos da informação referente aos gastos nesse 

programa durante os governos militares, é seguro assumir que são pareados aos gastos 

de 1985, pela etapa em que o projeto se encontrava e pela correlação entre o 

orçamento do primeiro ano de um mandato com os anos finais do mandato anterior. 

A magnitude do incremento de mais de 500% é exposta no gráfico abaixo:  

 

Figura 1 - Recursos executados por Sarney, em reais 

 

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

 70.000.000

 80.000.000

 90.000.000

 100.000.000

1985 1986 1987 1988 1989

Programa 
Nuclear 
da 
Marinha 

1985 1986 1987 1988 1989 

Executado R$16.811.936,00 R$31.531.062,00 R$72.075.732,00 R$91.822.956,00 R$89.126.595,00 



66 
 

  
 

Como resultado da sustentação estabelecida, o Programa Autônomo foi capaz 

de entregar um de seus principais produtos, que foi a tecnologia de enriquecimento de 

urânio, que permite ao país acessar diversos outros tipos de tecnologia. A forma, porém, 

como a questão foi conduzida e os sinais de cooperação internacional permitiram a 

continuidade do projeto sem pressões internacionais insuportáveis demandando o seu 

cancelamento. 

 

Alteração 
Classificação das razões 

(Stokes) 
Razões 

Abertura do PNM (retirada 

do sigilo) 
Crença do político 

Possibilitar o uso da 

política como vitrine do 

Governo. 

Reforço da relevância do 

PNM com sua centralização 

política 

Incerteza dos eleitores 

Consolidar posições 

internas a partir da 

demonstração de êxito 

da política de Estado. 

Aproximação com a 

Argentina 
Incerteza dos eleitores 

Consolidar posições 

internas a partir da 

Política Externa 

Declaração do Uso Pacífico Crença do Político 

Reorganização da 

política, com definição 

de foco. 

Tabela 3 - Quadro Resumo das alterações 

 

4.2. O GOVERNO COLLOR – ITAMAR 

 

 O governo Collor inicia-se em março de 1990 e se encerra em dezembro de 1992, 

quando o presidente Collor sofre o impeachment e é sucedido por Itamar Franco, que 

governa até o fim do mandato em dezembro de 1994. Ao contrário de Sarney, Collor foi 
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o presidente eleito, sendo o primeiro presidente eleito pelo voto direto na 

redemocratização brasileira. Sua eleição tinha propostas mais claramente voltadas para 

sua diferenciação da política até então praticada e buscou com mais afinco a 

diferenciação dos militares. 

 Em 1990, foi decidido o encerramento do Programa Autônomo, como aponta 

Chaves: 

 

“Em 1990 foi aprovada uma CPI fundamentada em 

denúncias sobre financiamento irregular do Programa 

Autônomo. A Comissão tornou públicos os objetivos do 

programa nuclear, entretanto seu relatório apresentava 

uma visão positiva a respeito do desenvolvimento de 

tecnologia de enriquecimento independente, apesar de 

apontar a irregularidade dos recursos que alimentavam o 

programa e recomendar sua supervisão civil. O Programa 

Autônomo foi publicamente reconhecido por Collor e 

encerrado num evento midiático, quando o então 

presidente “selou” os poços do campo de testes do 

Cachimbo com uma pá de cal.” (CHAVES, 2014, p. 48) 

 

 Os “poços de teste” da Serra do Cachimbo foram uma denúncia ainda no governo 

Sarney de campos de testes para artefatos nucleares no Pará. Sarney, à época, optou 

por manter o sigilo dessa parcela do Programa Autônomo, agora desfeito por Collor. 

Durante boa parte do século passado, houve uma justificativa oficial das nações no 

sentido de que era possível o desenvolvimento de um artefato explosivo nuclear sem 

violar o “uso pacífico da energia nuclear”, pautando-se no uso meramente defensivo 

desse armamento e em seu efeito dissuasor. Assim, o desenvolvimento de uma bomba 

não se interpretaria como um uso não-pacífico, não violando as normativas nacionais e 

internacionais. Spektor, Mallea e Wheeler relatam entrevista com o Embaixador Castro 
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Neves, representante brasileiro junto à AIEA, entre 1974 a 1985, em que ele informa 

que os poços de teste na verdade eram uma pista de pouso da década de 50, cedida à 

Aeronáutica e que, pelas características geológicas, não poderiam ter sido utilizados 

como um local de detonação de artefatos nucleares (SPEKTOR, MALLEA, WHEELER, 

2012, p. 50). 

O Programa Nuclear da Marinha se manteve, apesar de agora figurar como uma 

política autônoma e não mais um de diversos esforços das forças armadas e setores 

nucleares. Mantendo a voga do disclosure do Programa Nuclear, Collor apresentou 

dados do governo anterior sobre o setor, que sustentavam e recomendavam a adoção 

das providências tomadas pelo presidente Sarney durante seu mandato: 

 

“Neste ano o governo Sarney também montou uma 

comissão, conhecida como Comissão Vargas, por haver 

sido presidida pelo físico José Israel Vargas. Esta comissão 

era composta por diversos cientistas, e tinha por objetivo 

produzir recomendações sobre a política nuclear. O 

relatório da Comissão Vargas foi mantido em segredo, e 

somente tornado ostensivo em 1990, na administração 

Collor. O relatório propunha, dentre outras, uma maior 

aproximação com a Argentina, a criação de um conselho 

formado por representantes das estatais, ministérios e 

comunidade científica, bem como a manutenção do acordo 

com a Alemanha – mas reiterava as críticas à falta de 

planejamento e má gestão. Algumas das propostas foram 

de fato seguidas, mas novamente através de processos 

decisórios opacos.” (CHAVES, 2014, p.71) 

 

 O revisionismo de Collor no setor nuclear demandou ações no plano 

internacional para a adequação do discurso e para a demonstração de transparência. 
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Para o aprofundamento da  relação com a Argentina, Collor e Carlos Menem, presidente 

daquele país, assinaram novos acordos, estabelecendo um sistema de contabilidade e 

controle conjunto, através da Agência Argentino-Brasileira de Contabilidade e Controle 

de Materiais Nucleares – ABACC (SPEKTOR, MALLEA, WHEELER, 2012, p.28).  

 Chaves entende que, por se tratar de um presidente eleito em um contexto com 

mais partidos políticos estabelecidos, houve mais liberdade para alterar nichos típicos 

dos setores militares: 

“Esta reflexão tem relação com a posição do PMDB na 

época da ANC. De volta ao governo civil de Sarney, do 

PMDB (res)surgiram o PC do B, o PCB e o PSD, enquanto 

ainda durante a ANC surgiu o PSDB, também afluindo do 

PMDB. Ao garantir a maioria na Assembleia (e haver 

elegido 22 dos 23 governadores em 88), cabia ao PMDB 

não se indispor frontalmente com os militares que, apesar 

de fora da vida política oficial, continuavam a dispor de 

amplos poderes na política real. A energia nuclear, nas 

mãos das Forças Armadas desde o almirante Álvaro 

Alberto, era um dos “feudos” militares, assim como a 

chamada comunidade de informação, e a disputa por este 

espaço poderia gerar consequências inescapáveis para o 

PMDB, em particular, e para o processo de transição, em 

geral. Com efeito, o desmonte da estrutura do PATN 

ocorreu apenas sob Collor, com uma tutela militar 

consideravelmente menor do que na gestão Sarney.” 

(CHAVES, 2014, p. 145)  

  

 Destaca-se que, como uma política restrita, o Programa já tinha característica de 

inovação protegida desde seu início. Da mesma forma que Stowsky apontou que, 

durante a Guerra Fria, os países da OTAN buscavam blindar seus desenvolvimentos dos 

países do bloco soviético, no contexto da segunda metade do século passado, os países 
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em desenvolvimento o tinham de fazer para evitar boicotes ou empecilhos colocados 

para garantir a manutenção do gap tecnológico entre eles e os países desenvolvidos. 

 Próximo do meio do mandato do presidente Collor, a questão econômica cresce 

tanto que passa a dominar a pauta do governo, culminando com o plano Real que seria 

implantado pelo vice Itamar Franco, ao assumir a presidência com o impeachment de 

Fernando Collor. 

 Cumpre notar que Itamar Franco ratifica a assinatura do Tratado de Tlateloco, 

que estabelece que a criação de uma “Agência para proscrição de Armas Nucleares na 

América Latina” e de uma zona livre de armamentos nucleares nessa região34. Destaco 

que tanto a pesquisa nuclear quanto a propulsão nuclear foram explicitamente excluídas 

das vedações, conforme o texto do acordo35, não atingindo o PNM. 

 O Tratado, porém, inicia uma aproximação com a Agência Internacional de 

Energia Atômica, sugerindo que, se não adesão completa aos mecanismos de controle 

dessa organização internacional, os países-membros deveriam buscar acordos bilaterais 

com ela, a fim de prestar contas de seu desenvolvimento. 

 Tratou-se de um momento de tensão na condução do Programa Nuclear da 

Marinha, em parte porque as bases em que estava sedimentado, como o sigilo, não mais 

poderiam ser aceitas.  

 Apesar da alteração do discurso do presidente e da convulsão político-social que 

conduziu ao impeachment, observando os dados econômicos oriundos do Programa 

Nuclear da Marinha, percebe-se que aparentemente foi pouco atingido pelo fim do 

PATN, em 1990. 

 

Programa 
Nuclear 
da 
Marinha 

1990 1991 1992 1993 1994 

                                                           
34 Art. 1º e 7º do Tratado de Tlateloco para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina. 
35 Art. 5º, 17º e 18º do mesmo Tratado. 
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Executado   
69.551.194,00  

  
82.948.514,00  

  
72.413.595,00  

  
77.381.407,00  

    
62.155.979,00  

Tabela 4 - Recursos executados por Collor e Itamar, em reais. 

 

 Há uma certa estabilidade orçamentária para o período, sem variações 

significativas36. Contudo, a impressão de impactos pequenos no PNM, em verdade, 

reflete uma tendência de redução de investimento, conforme observaremos nos 

próximos períodos. O governo de Fernando Henrique Cardoso continua o caminho 

indicado pelo governo de Itamar Franco, reduzindo agressivamente os valores 

investidos no programa. A curva é esboçada pelo gráfico abaixo: 

 

Figura 2 – Recursos executados por Collor e Itamar, em reais 

 

 O cancelamento do PATN e o prosseguimento do PNM de maneira individual 

representam alterações na política pública definidos pela “crença do político” de Collor, 

que utilizou-se desses programas para demonstrar seu afastamento dos setores 

militares e a quebra de paradigma com o governo Sarney. A queda na aplicação de 

recursos também deve ser entendida dentro dessa chave, mas também dentro da chave 

                                                           
36 Para o período Collor e Itamar, o coeficiente de variação dos valores executados no PNM apresenta um 
coeficiente de variação de 0,1, o que, dada a transição econômica para o Plano Real, não representa uma 
alteração significativa que nos permita afirmar que no período houve um decaimento ou um reforço 
orçamentário. Trata-se de um período estável. 
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dos “limites do mandato” e dos “resultados econômicos”, uma vez que essa restrição 

buscou sedimentar a implantação do Plano Real, imprescindível para que o governo 

Itamar conseguisse apoio eleitoral para sua sucessão, através de Fernando Henrique 

Cardoso, então Ministro da Economia. 

Alteração 
Classificação das razões 

(Stokes) 
Razões 

Cancelamento do Programa 

Autônomo 
Crença do político 

Consolidar a dissociação 

do período militar, 

demonstrando uma 

ruptura com a “velha 

política”. 

Fechamento da Serra do 

Cachimbo 
Incertezas do eleitorado 

Fazer uma 

demonstração pública 

de troca de 

posicionamento. 

Início do estado vegetativo 

para  o PNM 

Limites de mandato / 

resultados econômicos / 

crença do político 

Consolidar a nova 

política econômica, 

buscando maior 

austeridade, visando a 

eleição seguinte. 

Tabela 5 - Quadro resumo das alterações 

 

4.3. O GOVERNO FHC  

 

Durante praticamente todo o governo Fernando Henrique Cardoso, o Programa 

Nuclear da Marinha permanece em estado vegetativo, com os executores do projeto 

basicamente se esmerando para não perder as estruturas até então erguidas. Os 

assuntos nucleares permanecem virtualmente inertes durante todo o primeiro 

mandato, seguindo a tendência inaugurada por Itamar, retomando algum ímpeto 

somente a partir de seu final. 
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Em 1998, o Brasil finalmente adere ao Tratado de Não proliferação Nuclear 

(TNP). A adesão do país não foi um consenso dentro s do governo, uma vez que 

consolida a aproximação que havia sido inicialmente proposta no Tratado de Tlateloco 

com a Agência Internacional de Energia Nuclear – AIEA. Sobre a questão o próprio 

presidente Fernando Henrique discorre: 

 

“Aí um assunto importante: não tem mais sentido o 

Brasil não assinar o Tratado de não proliferação. Eu tinha 

combinado com o Lampreia37, que fez uma boa exposição 

de motivos. Todos os militares aprovaram, assim como o 

ministro da Justiça e da Casa Civil. Sardenberg, da SAE38, 

tem objeções não de fundo, segundo ele, mas acha que os 

americanos não estão reconhecendo devidamente o nosso 

programa espacial e o nosso programa nuclear para fins 

pacíficos e que devíamos, de alguma maneira, fazê-los 

sentir nosso incômodo. Não é essa a posição do Lampreia, 

que diz que a esta altura o TNP já é uma carta gasta e que 

os americanos não estão mais preocupados com ela, até 

porque, em termos práticos, já assinamos as Convenções 

que dão as garantias de que não estamos fazendo nada 

atômico (com vistas à bomba), portanto é uma coisa 

simbólica. A reação de Sardenberg, diz ele, se vincula à 

preocupação de que haja na Câmara má compreensão 

dessa nova posição do governo brasileiro, no sentido de ser 

uma submissão ao interesse estrangeiro.” 

(CARDOSO,2016. P. 209) 

 

 A dita submissão ao interesse estrangeiro se explica no histórico dos programas 

nucleares, uma vez que a criação da ABACC buscava justamente a existência de 

controles entre Brasil e Argentina, para que não fossem forçados a se enquadrar no 

                                                           
37 Luiz Carlos Lampreia, Ministro de Relações Exteriores de FHC, que também o havia sido de Sarney. 
38 Secretaria de Assuntos Estratégicos 



74 
 

  
 

regime internacional de controle, operado pelas grandes potências. Havia uma forte 

impressão, confirmada pelos os problemas de Angra I, de que os Estados Unidos 

influiriam para impedir que as nações latino-americanas desenvolvessem qualquer grau 

de tecnologia nuclear própria. Celso Lafer, que viria a ser Ministro de Relações 

Exteriores, ao fim do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, discorre sobre 

o assunto: 

 

“Em 13 de julho de 1998, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso assinou os instrumentos de adesão ao 

Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e 

de ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes 

Nucleares (CTBT). Ainda que esses instrumentos apenas 

consolidem e formalizem compromissos que na verdade já 

haviam sido assumidos pelo Brasil no que tange à não-

proliferação nuclear, o ato não deixa de ter importância 

política, tanto por representar o enquadramento definitivo 

do Brasil no regime internacional de não-proliferação, 

como por ocorrer num momento em que os testes 

nucleares realizados pela Índia e pelo Paquistão 

introduzem elemento novo no panorama político-

estratégico global”(LAFER, 1998, p.1) 

 

Apesar de também ser um governo afastado da pressão dos militares, a medida 

teve tamanho impacto que, como verificados nas citações dessa subseção, tanto o 

Presidente da República quanto um de seus Ministros de Relações Exteriores optaram 

por articulizar sobre o assunto, explicando suas visões e razões para as decisões 

tomadas. A medida tratou-se de um marco na adesão do Brasil à nova lógica 

internacional de multipolarização. FHC, em outro artigo, continua a discussão da 

questão, reforçando sua visão e a de Lafer: 

“O mesmo pode ser dito com relação a outros temas que 

envolvem valores e princípios básicos. Para mencionar 
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apenas mais um exemplo, poderíamos recordar o caso da 

não-proliferação nuclear. Em 1988, apenas três anos após 

o restabelecimento da democracia, a nova Constituição 

brasileira estabeleceu como um princípio legal que a 

energia nuclear só pode ser usada para propósitos 

pacíficos. 

Em conformidade com esse princípio, o Brasil deu vários 

passos – inclusive a aceitação da entrada em vigor do 

Tratado de Tlatelolco e, mais recentemente, a adesão ao 

Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Esses passos não 

fizeram mais do que traduzir, no plano internacional, o que 

já estava claro para o povo brasileiro: que nós não temos, 

qualquer intenção de construir armas nucleares.” 

(CARDOSO, 2001, p. 1) 

FHC conseguiu aprovar a emenda à Constituição que autoriza a reeleição para o 

Presidente da República. Não só conseguiu a manobra legislativa, mas, em função do 

sucesso do plano Real, foi reeleito para a Presidência da República. Dessa forma, se 

tornou o primeiro presidente reeleito para mandato subsequente, cumprindo o 

primeiro mandato entre 1995 a 1998 e o segundo entre 1998 a 2002. Há um impacto 

orçamentário curioso nessa manobra. Foi o primeiro presidente que pode cumprir um 

mandato todo, o segundo no caso, sob um Plano Plurianual que ele próprio havia 

proposto, no regime pós-redemocratização. 

Dentro da perspectiva da política de Estado e das possíveis alterações, a 

reeleição oferece uma alteração significativa de paradigma. A reeleição implica na 

inexistência de um novo candidato para a sucessão, mas da candidatura do próprio 

mandatário, conhecido pelos eleitores e executor direto das políticas públicas. Se antes 

havia um esforço de vinculação das políticas executadas com o partido, que era o ente 

que continuava temporalmente, agora o homem continua, podendo responder 

diretamente ao eleitorado por seus atos de campanha. Com essa associação direta, os 
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esforços são menores para garantir a sucessão, o que acaba por favorecer 

sensivelmente a chance de reeleição. 

Os dados orçamentários que foram disponibilizados para a presente tese 

dividem-se em dois blocos, sendo o primeiro entre 1985 a 1999, e o segundo nesse PPA 

2000-2003. Relembra-se que o primeiro bloco dispõe somente dos valores executados, 

convertidos em real, enquanto o segundo dispõe das demais informações 

orçamentárias. Essa diferença se dá pelo processo de digitalização do histórico do 

orçamento federal, ainda em desenvolvimento. 

Observando inicialmente os dados orçamentários referentes ao Governo FHC 

entre 1995 a 1999, que encerram o primeiro bloco qualitativo do Orçamento Federal 

para o Programa Nuclear da Marinha, temos a seguinte tabela: 

 

Programa 
Nuclear 
da 
Marinha 

1995 1996 1997 1998 1999 

Executado 
 
61.950.969,00  

  
63.487.404,00  

  
53.763.800,00  

  
52.444.071,00  

  
30.459.440,00  

Tabela 6 – Recursos executado por FHC, em reais 

 Visualmente, o período se expressa da seguinte forma: 
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Figura 3 - Recursos executados por FHC, em reais 

 

 Como antecipado no subitem anterior, o governo FHC concretiza uma redução 

orçamentária para o Programa Nuclear da Marinha. De certo modo, esse declínio se 

reflete com a busca do país de maior integração ao sistema internacional, com a adesão 

ao TNP e o decorrente ingresso na AIEA. Trata-se de um período onde a política de 

Estado esteve em menor prestígio e voltou para a periferia do poder, retornando a uma 

situação de valores similar ao começo do governo Sarne, quando havia sido alçada ao 

centro dos interesses do Estado Brasileiro. De certo modo, FHC alterou o curso da 

política de Estado, encaminhando os recursos antes atribuídos a ela a outra políticas, 

uma vez que o sucesso do Plano Real garantiu sua eleição, permitiu com que criasse a 

possibilidade de reeleição e se reelegesse. Não havia a necessidade, como em Sarney, 

de demonstrar eficiência ou, como em Collor, de diferenciar-se dos militares. Tratou-se, 

pelas chaves de Stokes, de uma alteração motivada pela crença do político, em ver o 

programa como uma vulnerabilidade na inserção no sistema internacional, e na busca 

por resultados econômicos, uma vez que a redução de recursos permite com que outros 

programas recebam mais recurso, promovendo melhores resultados eleitorais. 

 A curva que resume os movimentos entre o governo Sarney e 1999, primeiro ano 

do segundo mandato de FHC é a seguinte: 
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Figura 4 – Quadro Resumo da execução do PNM entre 1985 a 1999 

 

Como mencionado anteriormente, a partir do ano 2000, há a possibilidade de se 

utilizar os valores previstos na Lei Orçamentária Anual, verificar se houve acréscimos ou 

decréscimos oriundos de redirecionamentos de crédito e verificar quanto foi 

empiricamente empenhado nos contratos públicos. A visão geral da orçamentação do 

Programa Nuclear da Marinha para o período entre 2000 e 2019 é trazida pelo gráfico 

abaixo: 
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Figura 5 - Orçamento do PNM a partir de 2000 

 

A curva roxa, nomeada “LOA”, refere-se à previsão orçamentária trazida na Lei 

Orçamentária Anual, ou seja, o planejamento prévio dos créditos orçamentários que 

serão disponibilizados ao órgão. 

A curva vermelha, nomeada “Dotação Atual”, refere-se ao somatório do valor da 

Lei Orçamentária Anual aprovada com os créditos adicionais transferidos e aprovados 

durante o exercício. Trata-se do número de planejamento com que o órgão encerra o 

exercício, após os remanejamentos de recursos autorizados. 

A curva laranja, nomeada “Empenhado”, refere-se ao montante que foi 

vinculado ou atribuído a uma contratação específica por meio do ato administrativo 

“empenho”. Trata-se do dinheiro efetivamente utilizado ou que já se encontra 

comprometido com algum uso concreto. 

Note-se que, para esse período, não se fala no dado “executados”. Isso porque, 

com a prática das diretrizes orçamentárias da Constituição de 1988 e com as medidas 

que passaram a ser entendidas como boas práticas de execução orçamentária, como o 

uso excepcional de “restos a pagar”, o valor empenhado torna-se muito próximo do 
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executado real, sendo o valor prioritário para o controle atualmente. “Restos a pagar” é 

uma manobra na qual o gestor utiliza-se do crédito orçamentário de um exercício para 

uma execução a ser paga no exercício seguinte. 

Considerando somente os valores de planejamento, os valores estabelecidos nas 

Leis Orçamentárias Anuais, por Plano Plurianual, a figura seria a seguinte: 

 

 

Figura 6 - Crédito previsto na LOA por PPA no PNM 

  

Pelo baixo grau de investimento colocado pelo próprio FHC no PPA de seu mandato 

seguinte, verifica-se a continuidade da baixa prioridade dada à essa Política de Estado. 

Destaca-se que o orçamento colocado é praticamente o de manutenção das estruturas 

já existentes, com pouco ou nenhum espaço para novos investimentos. 

 Considerando somente os dados do Governo FHC temos a seguinte tabela de 

informações: 
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Dotação Atual 34.630.000,00 23.320.444,00 39.829.898,00 

Empenhado 34.629.558,00 23.797.091,00 30.400.451,00 

Tabela 7 - Tabela Orçamentária de FHC, em reais 

 

 Consolidando esses dados em um gráfico, temos: 

 

 

Figura 7 - Execução Orçamentária FHC, em reais 

 

 Como se percebe pelo gráfico, a variação em 2000 e 2001 para os valores é 

notadamente baixa. No ano de 2002, verifica-se que, não somente o valor não é 

executado em pouco mais 25%, como também há um remanejamento de recursos para 

fora do Programa. Esse tipo de medida orçamentária demonstra o desprestígio da 

política de Estado dentro da própria estrutura de governo, sua despriorização. Apesar 

do projeto de lei orçamentária, após as discussões com o legislativo, ter sido aprovado 

prevendo quase quarenta e quatro milhões de reais, durante o exercício, o Executivo 

remanejou  aproximadamente quatro milhões de reais para outros projetos e utilizou 

aproximadamente trinta milhões de reais no programa, devolvendo o resto aos cofres 

do Tesouro Nacional. O não-uso de recursos nessa monta é uma medida não usual do 

Executivo e pode sugerir duas hipóteses: o recurso não foi usado porque a burocracia 

não estava preparada para gastar esse montante ou não foi usado discricionariamente. 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2000 2001 2002

Loa

Dotação Atual

Empenhado



82 
 

  
 

O patamar de trinta milhões de reais aproxima-se dos níveis dos primeiros anos do 

Governo Sarney, de modo que estaria preparada para o fazer. Destaca-se ter utilizado 

aproximadamente noventa milhões de reais em 1988. Logo, resta a hipótese de que o 

recurso não foi utilizado por discricionariedade. Fica, então, demonstrado o desprestígio 

do PNM para esse período. 

 Como indicado anteriormente, houve a continuidade de uma atribuição de 

pouca relevância ao PNM, contudo não o abandono dele, uma vez que ainda há fluxo de 

recursos orçamentários para sua manutenção, ainda que aquém do que se esperaria de 

um projeto desse calibre, sendo muito menor que o executado em governos anteriores, 

que tiveram muito mais dificuldades financeiras. 

 Alves, observa, sobre a estruturação do Governo Fernando Henrique: 

 

“A partir de 1999, o advento do Ministério da 

Defesa frustrou as expectativas de que os recursos 

orçamentários disponibilizados às Forças Armadas 

pudessem romper com o incrementalismo - com reduzido 

tamanho do incremento verificado nos anos anteriores, 

que sequer acompanhavam o índice oficial da inflação - e 

se elevassem, além do que normalmente vinham sendo 

consignados.” (Alves, 2012, p.199) 

  

 A medida, portanto, era condizente com o que foi praticado para todo o setor 

militar durante o período, não sendo algo específico para o setor militar. A criação de 

um Ministério da Defesa, dialogava, ainda, com o processo de redemocratização, 

submetendo os comandos militares e seus orçamentos a um órgão civil, intermediando 

o acesso desses à Presidência. 

 Durante o Governo FHC, pouco foi alterado na condução do PNM em relação ao 

período de Itamar. Houve a assinatura do TNP, que impacta a política de Estado ao 

submetê-la, também, a inspeções internacionais, o que, como discutido por Chang, não 

necessariamente representa benefícios para o país em desenvolvimento, por trazer as 
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agendas próprias das potências no esteio. Houve também a criação do Ministério da 

Defesa, que influi indiretamente no Programa. Orçamentariamente, esse período 

continuou a tendência estreada por Itamar na redução dos recursos alocados para o 

Programa. As alterações de Política, nesse período, foram de caráter indireto para o 

Programa, por efeito colateral, pois objetivavam, respectivamente, a inserção do Brasil 

na comunidade internacional e a sedimentação do processo de redemocratização. 

Ambas as alterações foram realizadas pautadas nas “crenças” do Presidente, 

continuando o caminho apontado na sucessão de Fernando Collor. 

 

Alteração 
Classificação das razões 

(Stokes) 
Razões 

Adesão ao TNP Crença do político 
Ampliar a adesão do país 

ao sistema internacional. 

Criação do Ministério da 

Defesa 
Crença do político  

Consolidar o processo de 

redemocratização. 

Tabela 8 - Quadro resumo das alterações 

  

4.4. O GOVERNO LULA  

 

 O Governo Lula efetua a primeira real alternância de poderes sob as ideias de 

pluripartidarismo da nova Constituição. Cumpre seu primeiro mandato entre 2003 a 

2006 e tem a mesma oportunidade de FHC, cumprindo seu segundo mandato entre 

2007 a 2010. Seu governo traz novos princípios para o concerto governamental, em 

especial para o setor de Defesa. Primeiramente, em 2005, traz a primeira edição da 

Política Nacional de Defesa, através do Decreto nº 5.484, de 30 de unho de 2005. 

 Essa edição da PND discorre da seguinte forma sobre o setor nuclear: 
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“ 3.2 A América do Sul, distante dos principais focos 

mundiais de tensão e livre de armas nucleares, é 

considerada uma região relativamente pacífica. Além 

disso, processos de consolidação democrática e de 

integração regional tendem a aumentar a confiabilidade 

regional e a solução negociada dos conflitos. 

4.7 O Brasil propugna uma ordem internacional baseada 

na democracia, no multilateralismo, na cooperação, na 

proscrição das armas químicas, biológicas e nucleares e na 

busca da paz entre as nações. Nessa direção, defende a 

reformulação e a democratização das instâncias decisórias 

dos organismos internacionais, como forma de reforçar a 

solução pacífica de controvérsias e sua confiança nos 

princípios e normas do Direito Internacional. No entanto, 

não é prudente conceber um país sem capacidade de 

defesa compatível com sua estatura e aspirações políticas. 

       4.14 Em consonância com a busca da paz e da 

segurança internacionais, o País é signatário do Tratado de 

Não-Proliferação de Armas Nucleares e destaca a 

necessidade do cumprimento do Artigo VI, que prevê a 

negociação para a eliminação total das armas nucleares 

por parte das potências nucleares, ressalvando o uso da 

tecnologia nuclear como bem econômico para fins 

pacíficos.”(END, 2012, p.199) 

 

 A organização sob um Ministério da Defesa comum trouxe a articulação que não 

havia conseguido no governo anterior. Houve aqui uma troca de posicionamentos do 

Ministério da Defesa. Enquanto anteriormente era visto como um degrau a mais para o 

acesso das pautas militares para a Presidência, diante da nova pauta nacionalista do 

Governo Lula, o Ministério se torna um organizador do setor de Defesa, sendo capaz de 
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gerar pautas como a Política Nacional de Defesa, além de reaproximar essas pautas dos 

interesses centrais do governo. A Defesa passou a ser um meio para o encaminhamento 

de outras políticas públicas, também, como a integração nacional e o acesso à saúde e 

ao Estado. 

 Lula também conseguiu através do duo Política Nacional de Defesa e Estratégia 

Nacional de Defesa aclarar a adesão ao TNP e estabelecer um pensamento adequado 

sobre a situação para impulsionar os programas do setor nuclear, articulando no alto 

escalão a participação internacional e as colaborações. 

Enquanto o primeiro mandato de Lula ainda mantinha o padrão de valores para 

o PNM do governo FHC, o segundo mandato iniciou a retomada dos investimentos: 

 

“Com a Marinha sendo responsável quase que 

integralmente pela alocação dos recursos orçamentários 

ao PNM, uma agenda positiva somente começaria a se 

formar em 2007, a partir da visita do Presidente Lula ao 

Centro Experimental de Aramar, que abriga o Centro 

Tecnológico da Marinha, em São Paulo, local onde se 

encontram as oficinas do PNM.”(ALVES, 2012, p.199) 

 

 A tabela de valores são as seguintes, com a atenção detalhada para o crescente 

financeiro do programa: 

 

Programa 
Nuclear da 
Marinha 

2003 2004 2005 2006 

LOA 39.013.207,00 24.921.872,00 49.288.000,00 37.575.226,00 

Dotação 
Atual 

23.703.333,00 31.471.872,00 33.460.000,00 37.575.226,00 
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Empenhado 19.758.463,00 28.435.873,00 33.461.613,00 35.425.768,00 

Tabela 9 - Tabela Orçamentária Lula I 

 

Programa 
Nuclear da 
Marinha 

2007 2008 2009 2010 

LOA 41.446.000,00 127.489.000,00 139.662.000,00 117.753.769,0
0 

Dotação 
Atual 41.446.000,00 130.000.000,00 182.662.000,00 177.753.769,0

0 

Empenhado 41.366.712,00 111.361.415,00 181.265.486,00 118.627.065,0
0 

Tabela 10- Tabela Orçamentária Lula II 

 

 Graficamente, temos o seguinte desenho: 

 

 

Figura 8 - Execução orçamentária de Lula, em reais 

 

 Sobre o primeiro mandato, cabe apenas apontar para o descolamento de 2005, 

quando não se fez o investimento que era previsto. Contudo, percebe-se um 

remanejamento de recursos nesse ano para fora do Programa. A situação, ao contrário 

do verificado em 2002, não implicou, contudo, retorno de recursos ao Tesouro Nacional, 
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uma vez que o que foi alocado na rubrica após o remanejamento foi executado, o que 

mitiga a impressão de retrocesso na aplicação da política de Estado. 

 O segundo mandato representa um forte aquecimento, justamente após a 

mencionada visita do presidente Lula a Iperó. Há um grande alavancamento de valor 

creditado nesse período de retomada. Destaca-se que em 2009 e 2010 há um 

remanejamento de recursos para dentro do PNM, ampliando o recurso disponível, 

conforme mostrado no gráfico, sendo que o crédito foi utilizado em 2009, porém não 

foi esgotado em 2010. De certo modo, assim como sua instrumentalização no governo 

Sarney, Lula utiliza o programa como uma forma de  demonstrar o caráter nacionalista 

de se programa, aproximando-se de um Comando militar no processo, demonstrando a 

superação das questões pendentes quanto a trazer os militares para próximo do poder 

central percebido nas gestões anteriores. O PNM também se torna uma forma de 

intervenção econômica nos setores produtivos associados, bem como na área de 

ciências e tecnologia. Possivelmente, com a retomada, ainda não haveria condições 

estruturais do órgão para executar esse montante quase cinco vezes maior que seu 

habitual. Não é plausível esperar que somente seu crescimento vegetativo de pessoal 

possa amparar a demanda burocrática trazida pelo deságue desse recurso, que se 

demonstrou praticamente o dobro do maior ponto verificado na história do Programa. 

Essa monta de recursos demanda um aparato burocrático bastante desenvolvido para 

produzir as licitações e contratações necessárias para empenhar o recurso alocado. 

 Outro forte indicativo da retomada foi a inclusão do Programa Nuclear da 

Marinha no Programa de Aceleração do Crescimento, reconhecendo seu potencial de 

arraste, ao incluí-lo dentro do programa econômico vigente a partir de 2007. Durante 

esse período, o lema institucional do Comando da Marinha foi o exótico “Irrigadora de 

recursos na economia”. 

 Em 2008, ainda, foi assinado o Acordo de Cooperação Brasil – França, para a 

construção de quatro submarinos convencionais e a carcaça do submarino nuclear, cuja 

propulsão é desenvolvida sob a égide do Programa, reforçando ainda mais a posição 

central que esse passa a ocupar no panorama da Defesa, além de buscar transferência 

de tecnologia militar que poderia acelerar os resultados a serem obtidos, antecipando 
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eventuais efeitos econômicos e sociais do programa. Apesar da propulsão estar a cargo 

do PNM, a produção de submarinos em si não o está, sendo criada uma política própria 

para essa medida, o Programa de desenvolvimento de submarinos – PROSUB 

 Assim como Fernando Henrique, Lula teve a oportunidade de desempenhar todo 

o seu segundo mandato dentro de um Plano Plurianual que ele próprio concebeu.O 

segundo período, em relação ao PNM, trouxe a visão própria do governante, reforçando 

o caráter estratégico da política de Estado, centralizando-a e fortalecendo-a 

financeiramente. Dado o prestígio do então presidente, pode, com base em sua crença, 

utilizá-la como uma demonstração de eficiência e de tecnicidade de sua gestão. Foi um 

câmbio reforçando a consistência da política e colocando-a de maneira suprapartidária, 

encampando-a apesar da presença dos militares em sua condução. Afastou-se a imagem 

de que seria uma política da ditadura militar, revestindo-a novamente como política do 

Estado Brasileiro.  

 Lula foi bem sucedido na condução de seu governo e na capitalização das 

políticas praticadas, de modo que elegeu sua sucessora, a Presidente Dilma Roussef, 

apesar da pouca expressão que tinha na política nacional. 

 

Alteração 
Classificação das razões 

(Stokes) 
Razões 

Reforço orçamentário Crença do político 

Reidentificação da 

política com o Estado 

Brasileiro. 

Alteração da posição do 

Ministério da Defesa 
Crença do político  

Consolidar o poder do 

Estado Brasileiro e o uso 

da Defesa como meio de 

aplicação de outras 

políticas. 

Edição da Política Nacional 

de Defesa 
Crença do político 

Expressão da relevância 

das políticas de Defesa e 
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afirmação do PNM como 

política de Estado. 

Inclusão do PNM no PAC Resultados econômicos 

Buscar fomento às 

indústrias de base e, 

consequentemente, 

fomentar a economia. 

Assinatura do acordo Brasil-

França para a produção de 

submarinos 

Resultados econômicos 

Obter tecnologia e 

antecipar resultados das 

políticas envolvidas. 

Tabela 4 – Tabela Resumo das Alterações 

 

4.5. O GOVERNO DILMA – TEMER 

 

O primeiro governo Dilma inicia-se em 2011 e vai até 2014. O segundo governo 

Dilma vai de 2015 até sem impeachment em agosto de 2016, quando é substituída por 

seu vice, Michel Temer, que governa até o final do mandato em 2018. 

 O PNM foi mantido como parte das políticas tidas como estratégicas dentro do 

Programa de Aceleração do Crescimento e o setor da Defesa foi contemplado com a 

revisão da Política Nacional de Defesa e com a edição de uma Estratégica Nacional de 

Defesa e de um Livro Branco da Defesa, em 2012. 

 A Estratégia Nacional de Defesa 2012 estabelece que: 

 

 “O setor nuclear transcende, por sua natureza, a 

divisão entre desenvolvimento e defesa. Por imperativo 

constitucional e por tratado internacional, privou-se o 

Brasil da faculdade de empregar a energia nuclear para 

qualquer fim que não seja pacífico. Isso foi feito sob várias 

premissas, das quais a mais importante foi o progressivo 

desarmamento nuclear das potências nucleares. Nenhum 
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país é mais atuante do que o Brasil na causa do 

desarmamento nuclear. Entretanto o Brasil, ao proibir a si 

mesmo o acesso ao armamento nuclear, não se deve 

despojar da tecnologia nuclear. Deve, pelo contrário, 

desenvolvê-la, inclusive por meio das seguintes iniciativas: 

(a) Completar, no que diz respeito ao programa de 

submarino de propulsão nuclear, a nacionalização 

completa e o desenvolvimento em escala industrial do ciclo 

do combustível (inclusive a gaseificação e o 

enriquecimento) e da tecnologia da construção de 

reatores, para uso exclusivo do Brasil;  (b) Acelerar o 

mapeamento, a prospecção e o aproveitamento das 

jazidas de urânio; (c) Aprimorar o potencial de projetar e 

construir termelétricas nucleares, com tecnologias e 

capacitações que acabem sob domínio nacional, ainda que 

desenvolvidas por meio de parcerias com Estados e 

empresas estrangeiras. Empregar a energia nuclear 

criteriosamente, e sujeitá-la aos mais rigorosos controles 

de segurança e de proteção do meio ambiente, como 

forma de estabilizar a matriz energética nacional, 

ajustando as variações no suprimento de energias 

renováveis, sobretudo a energia de origem hidrelétrica; e 

(d) Aumentar a capacidade de usar a energia nuclear em 

amplo espectro de atividades. O Brasil zelará por manter 

abertas as vias de acesso ao desenvolvimento de suas 

tecnologias de energia nuclear. Não aderirá a acréscimos 

ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares 

destinados a ampliar as restrições do Tratado sem que as 

potências nucleares tenham avançado, de forma 

significativa, na premissa central do Tratado: seu próprio 

desarmamento nuclear.” (END, 2012, p.96) 
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 A Estratégia Nacional de Defesa é um documento oficial que aponta as ações do 

país, em um grau estratégico, para a concretização da Política Nacional de Defesa. 

Aproveito a oportunidade da citação, novamente, para trazer um bom excerto 

conceitual para exemplificar ao leitor a interessante forma de construção desse 

documento, que rege o setor.  

Retomando materialmente a citação, reforçou-se, assim, a importância do 

projeto, adequando-o à construção histórica previamente elaborada, culminando com 

a inauguração da Usina de Hexafluoreto de Urânio – USEXA, que completa o ciclo do 

combustível nuclear feito no país, em 2012, possibilitada pela continuidade ideológica 

que Dilma colocou no setor. Caso houvesse revisto as diretrizes teorias, orçamentárias 

ou táticas para o setor, provavelmente o desenvolvimento seria retardado ou 

dificultado. A partir desse momento, desde a extração mineral até a confecção das 

varetas-combustível para os reatores, todas as etapas do ciclo de fabricação de 

combustíveis nucleares estão dentro das tecnologias dominadas pelo país. 

 Para dar suporte ao Programa Nuclear da Marinha, Dilma cria uma empresa 

pública chamada Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, através do Decreto nº 7.898, de 

1º de fevereiro de 2013. Por meio dessa empresa, buscou-se suprir a necessidade de 

pessoal no Programa Nuclear da Marinha, bem como a retenção da tecnologia 

desenvolvida. Trata-se de uma forma de tentar integrar economicamente o setor, com 

contratações mais flexíveis para trabalhadores, sem o regime jurídico único. Também 

abriu-se a porta para eventuais parcerias empresariais, joint ventures e outras 

possibilidades de colaboração com o setor produtivo. Dado o caráter nacional 

desenvolvimentista dos governos petistas, tratou-se de uma medida para aumentar as 

possibilidades de interação do governo com o setor privado no campo nuclear. 

 Ainda, houve a possibilidade de utilização do Regime Diferenciado de 

Contratação para a execução dos recursos atinentes ao PNM, uma vez que esse regime 

foi autorizado para todas as políticas integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). O Regime Diferenciado de Contratação é uma tentativa de garantir 

maior flexibilidade para as compras públicas, buscando desburocratizá-las e aumentar 
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as chances de que essas tragam resultados positivos, seja em termos de custos mais 

baixos, seja em obtenção de serviços e materiais de mais qualidade. Com essa inclusão, 

o Programa Nuclear da Marinha equiparou-se burocraticamente aos eventos de maior 

relevância política do momento, a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas do Rio de 

Janeiro. 

 Considerando o programa de propulsão nuclear, outra perna do Programa 

Nuclear da Marinha, embora o Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica – LABGENE, 

protótipo em terra do reator de propulsão não tenha ainda sido terminado, em 

dezembro passado, foi lançado ao mar o primeiro submarino convencional produzido 

pelo PROOSUB, sob o Acordo com a França. 

 Observando o desempeno financeiro dos governos Dilma-Temer, no tocante ao 

PNM, temos a seguinte tabela, com valores muito mais altos que os observados durante 

o governo FHC: 

 

Programa 
Nuclear da 
Marinha 

2011 2012 2013 2014 

LOA 262.787.899,00 314.146.046,00 316.360.000,00 336.360.000,00 
Dotação 
Atual 262.787.899,00 399.551.686,00 368.360.000,00 336.360.000,00 

Empenhado 188.417.986,00 299.816.217,00 371.049.999,00 347.635.676,00 

Tabela 12- Execução orçamentária em Dilma I 

 

Programa 
Nuclear da 
Marinha 

2015 2016 2017 2018 

LOA 346.760.000,00 200.689.462,00 250.030.280,00 373.333.334,00 
Dotação 
Atual 346.760.000,00 161.239.462,00 387.359.725,00 303.333.334,00 

Empenhado 254.013.314,00 160.369.766,00 388.099.496,00 304.213.791,00 

Tabela 53 - Execução orçamentária em Dilma II, em reais 

 

 Os dados tabulados refletem no seguinte gráfico: 
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Figura 9 - Gráfico Orçamentário Dilma-Temer 

 

 Como era de se esperar, o gráfico representa um incremento na previsão de 

orçamento, dado o destaque a que o Programa foi alçado. Enquanto antes se discutiam 

dezenas de milhares, agora o patamar é de centenas de milhares de reais, atingindo as 

maiores marcas já observadas para essa política de Estado. Também se trata de um 

período com maiores oscilações entre os três indicadores orçamentários colocados, 

refletindo a intensidade administrativa no período. Se por um lado, a continuidade das 

visões de Lula sobre o desenvolvimento do projeto permitiu que fosse alçado para outro 

nível orçamentário,as instabilidades políticas sofridas pela própria presidente 

trouxeram dificuldades para a política pública. Verifica-se a queda de empenho e da 

própria disponibilidade de crédito no ano de 2016, exercício no qual a presidente Dilma 

sofre o afastamento de suas funções, com contingenciamento orçamentário e repasses 

financeiros tardios devido à incerteza circunstancial que permeou sua queda e a 

sucessão por Michel Temer. 

 Percebe-se que há uma migração de recursos de outros setores para serem 

alocados no PNM com os índices de dotação atual superando muito a previsão da lei 

orçamentária, em especial nos anos de 2012 e 2017, sendo que, para o primeiro ano, se 
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dá como forma de reforço e fomento ao projeto e, para o segundo, visa mitigar os 

efeitos das oscilações financeiras percebidas no período, de modo a garantir a 

continuidade da política. 

 Com relação à prática orçamentária pós-impeachment, verifica-se haver uma 

discrepância entre o creditado e o empenhado nos dois últimos anos, porém os dados 

são insuficientes para sugerir alguma alteração de política praticada. Ressalta-se que, 

apesar da ruptura política, o impeachment não tem o condão de afastar a necessidade 

de cumprir o Plano Plurianual, enraizando orçamentariamente o novo presidente às 

balizas firmadas pelo presidente afastado. 

  

Alteração 
Classificação das razões 

(Stokes) 
Razões 

Criação da AMAZUL 
Crença do político / 

Resultados econômicos 

Expandir a área de 

atuação econômica do 

governo para o setor. 

Edição da Política Nacional 

de Defesa e da Estratégia 

Nacional de Defesa 

Crença do político 

Expressão da relevância 

das políticas de Defesa e 

afirmação do PNM como 

política de Estado. 

Inclusão do PNM no RDC Resultados econômicos 

Acelerar as aquisições e 

os gastos públicos para o 

setor. 

Contingenciamento 

orçamentário 
Resultados econômicos 

Reorganizar as finanças 

públicas do Governo. 

Tabela 64– Tabela Resumo das Alterações 

4.6. O GOVERNO BOLSONARO E AS PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

 O atual governo, iniciando as atividades em 2019, já indicou a intenção de 

aumentar a contribuição da energia nuclear na matriz energética brasileiro, com a 
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instalação de novas usinas nucleares e a finalização de Angra III. As novas instalações 

gerarão a demanda por combustível que é fabricado através dos processos de inovação 

desenvolvidos no Programa Nuclear da Marinha. 

 Há uma previsão orçamentária de R$315.000.000,00 para o presente exercício, 

que também é o último do atual Plano Plurianual, trazendo certa incerteza sobre qual 

será a posição do novo governo, que, ao contrário da discussão trazida nos comentários 

a Sarney e Collor, traz grande afinidade com as Forças Singulares e, possivelmente, 

adotará uma posição favorável a seus interesses. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considera-se uma política de Estado pelos critérios de Bucci as políticas públicas 

que têm seu horizonte temporal definido em décadas. Pelo critério de Aith, essas 

políticas públicas, além de longevas, devem servir para a institucionalização de Direito 

Humanos, ter uma atuação definida pelo Estado e ser financiada por esse.  

 As políticas públicas na Defesa têm um caráter preponderantemente estatal em 

sua concepção e gestão dada a construção histórica do setor, pela condução dada pelos 

países desenvolvidos na manutenção do gap tecnológico com as outras nações, 

entendido como uma maneira de dissuadir eventuais agressões. Essas políticas, então, 

têm uma atuação preponderante do Estado, com os demais entes sociais atuando de 

maneira coordenada por esse e muitas vezes subsidiária. 

 O financiamento usualmente também é público, a fim de garantir o uso final do 

produto da política e, também, como maneira de garantir o controle sobre o caminho 

trilhado. Considerando que as políticas de Defesa buscam resguardar a integridade do 

indivíduo e suas liberdades individuais de um agressor externo, podem ser entendidas 

como políticas protetivas dos Direitos Humanos. Além disso, trazem arrastos 

tecnológicos e institucionais que beneficiam a todos. 

 Dessa maneira, as políticas de Defesa têm grande possibilidade de serem 

entendidas como políticas de Estado com certa facilidade, por se relacionarem a uma 

das próprias razões para que o Estado exista. Dessa forma, cabe ver se há duração 

temporal para que o seja. 

A dilação temporal das políticas de Estado traz, no contexto dos países em 

desenvolvimento, uma série de desafios de legitimidade, de controle e de continuidade, 

sendo que esses acabam sendo condicionantes empíricas para o êxito desses programas 

de longa duração. Percebe-se que não há um antagonismo entre as políticas de 

governo e as políticas de Estado, uma vez que faz parte do concerto democrático o 

convencimento da população sobre a importância e o cabimento das políticas públicas, 

já que o eleitorado pode ter dificuldade de efetuar de pronto essa avaliação, antes de 

sua implementação. 

 Pelas razões colocadas, o Programa Nuclear da Marinha é uma política de Estado, 

tanto pela definição de Aith quanto pela definição de Bucci, que existe a quase quarenta 
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anos, desde 1979. Observando a sua continuidade ao longo dos mandatos presidenciais 

pós-redemocratização, incluindo a observação de seu comportamento orçamentário-

financeiro após 2000, percebe-se que, apesar de haver momentos de perda de prestígio, 

foram buscados meios para que a política continuasse minimamente viva, 

“hibernando”. 

Houve, portanto, um respeito pela manutenção da política de Estado, nesse 

caso, ainda que não seja propriamente valorizada através dos diferentes mandatos. A 

diferença demonstrada na transição de mandatos Fernando Henrique a Lula sugere que, 

nesse período, a opinião e postura política do governante influenciou 

contundentemente a execução da política de Estado 

 Evidentemente, a política nacionalista adotada pelo governo de Lula favoreceu 

o robustecimento dos fluxos orçamentários para o Programa, que poderia, caso não 

ocorresse, ser enfraquecido ao ponto de deixar de ser um interesse estratégico 

suprapartidário. 

 Não obstante a retomada, o período com baixo grau de recursos trouxe atrasos 

para que o objeto final da política fosse atingido, alongando-a e trazendo duvidas sobre 

a viabilidade de sua execução. 

Como colocado por Stokes, as políticas públicas na América Latina são marcadas 

por trocas abruptas. Nesse mesmo esteio, as políticas de Estado são atingidas por essa 

volubilidade. Na perspectiva do Desenvolvimento, a manutenção e previsibilidade dos 

projetos estruturais implantados são elementos a serem preservados como forma de 

melhorar as chances de consolidação das melhorias promovidas. 

 Outros países em desenvolvimento resolveram a questão de maneira diferente. 

O Japão e a Coréia do Sul optaram por estruturas públicas menos permeáveis às 

demandas políticas para blindar a execução de suas políticas de Estado 

desenvolvimentistas (JOHNSON, 1982; AMSDEN, 1989). 

 Como visto através do PNM, existem políticas de Estado no país, há um 

comprometimento de planejamento, contudo a execução apresenta falhas por não ser 

capaz de prover com regularidade os recursos demandados, gerando, potencialmente, 

atrasos nos cronogramas e trazendo dúvidas sobre a sua viabilidade para a Sociedade. 
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As curvas financeiras observadas sugerem que o impacto se dá menos por uma 

observação do que o eleitorado mais gostaria e mais por efeitos de questões imediatas 

que “respingam” de alguma forma no setor. A análise através das chaves propostas por 

Stokes para a alteração das políticas públicas demonstrou que, na política em análise, a 

maior parte das alterações se dá pela “crença do político”, sustentando essa afirmação. 

As questões econômicas e sobre o eleitorado aparecem em um segundo patamar de 

relevância como justificativas para as alterações. 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato da Defesa ser um setor de 

compreensão mais difícil para o eleitorado e, supostamente, com um impacto cotidiano 

menor na vida do brasileiro, que, nos termos da estratégia nacional de Defesa, tende 

não ter consciência da relevância da Defesa e da importância dos processos de dissuasão 

de agressões. Ainda assim, como visto, o PNM foi instrumentalizado pelos presidentes 

como um ponto de demonstração pública de seus posicionamentos, desde Sarney que 

o utilizou para demonstrar a capacidade de governar, mesmo sem uma base eleitoral 

sólida, até os governos Lula e Dilma que o utilizaram como maneira de reforçar o caráter 

fomentador do Estado, através de injeção de recursos na economia e de pesquisa e 

desenvolvimento científico autóctones. 

O Programa Nuclear da Marinha demonstrou resiliência ao longo do período pós-

redemocratização ao conseguir descolar de um caráter militar autocrático que 

remetesse aos Governos Militares e, também, não ser capturado por nenhuma agenda 

partidária específica que inviabilizasse sua continuidade em um eventual governo de 

oposição.  

Em conclusão, entende-se que o PNM é a demonstração de existência de Estado 

no Brasil e que o aparato burocrático conseguiu, em certa medida, enfrentar as 

dificuldades de condução desse tipo de política em um país em desenvolvimento, com 

diversos interesses conflitantes e com grupos de poder em definição. Para a avaliação 

das trocas políticas, o modelo proposto por Susan Stokes para a América Latina encontra 

respaldo empírico para ser utilizado no Brasil, sendo útil para demonstrar como a crença 

do político afeta diretamente o funcionamento das agendas políticas no Brasil, em 

especial após o Plano Real, que estabilizou o aspecto econômico.  
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