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Marianna de Oliveira Rodrigues1 

 

Este guia trata-se de um material de fundamental importância a ser utilizado pelos delegados 

participantes da edição de 2018 do MUNDO Ritter, a fim de que possam compreender as 

estruturas de funcionamento de seus respectivos comitês, dos debates e do evento em geral. O 

objetivo deste guia consiste em disseminar a todos os delegados participantes os conhecimentos 

acerca das normas de escrita, fala e conduta de cada comitê, assim como, apresentar as regras 

específicas para debate e votação em cada organização a ser simulada. Cabe assim ao 

Secretariado e às Diretorias do MUNDO Ritter 2018 solicitar a todos os delegados que façam 

uso deste guia, com total empenho e atenção, durante toda a simulação, visando o respeito às 

normas que serão cobradas durante as sessões. Caso haja qualquer tipo de questionamento em 

relação às normas e procedimentos, pedimos que entrem em contato através de nosso e-mail: 

mundoritter@gmail.com. Ainda, caso tais questionamentos surjam durante o decorrer do 

evento, nossa equipe estará circulando pelo campus sempre disponível para atender às suas 

necessidades. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Secretária-Geral do MUNDO Ritter 2018. Acadêmica do 8º semestre do curso de Relações Internacionais. 

Membro do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS). Membro do Núcleo de Apoio e Assessoria 

a Refugiados e Imigrantes (NAARI).  
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Antes de darmos início as disposições deste guia, é importante ressaltar o caráter 

educativo das simulações organizadas no âmbito do MUNDO Ritter, visando o incentivo do 

aprendizado daqueles que optam por participar do evento. Esperamos que desta forma possam 

entender na prática o funcionamento das estruturas contidas no âmbito da tomada de decisões 

nas organizações internacionais. 

O Secretariado do MUNDO Ritter 2018 solicita que, no decorrer do evento, faça-se uso 

de vestimenta social ou roupa que represente o país do qual se é delegado (a). O motivo desta 

solicitação pauta-se no objetivo aproximar as simulações o máximo possível do que ocorre no 

âmbito real das organizações internacionais. Caso não possua as roupas adequadas para o 

evento, solicitamos que o delegado (a) se apresente da forma mais formal possível. 

Tendo como intuito o incentivo do trabalhos dos delegados (as) participantes do 

MUNDO Ritter 2018, ofertamos as premiações listadas abaixo, conforme decisão do 

Secretariado Acadêmico e dos Diretores (as) de cada Comitê. Ressaltamos aqui que o objetivo 

das premiações não é o de desvalorizar o trabalho dos demais delegados (as), mas sim 

reconhecer e parabenizar o excelente trabalho de alguns. Espera-se que haja a total 

compreensão de todos (as) os participantes quanto às escolhas realizadas pelos membros 

competentes. 

O prêmio em questão deverá ser concedido ao (à) delegado (a) que apresentar, durante 

todo o decorrer do evento, a melhor postura em relação aos debates e aos demais colegas de 

simulação, sempre respeitando às normas e procedimentos impostos pelo Secretariado do 

MUNDO Ritter 2018, mantendo o respeito e o decoro para com todos os envolvidos no evento. 

Este prêmio será concedido aos participantes dos seguintes comitês: ASEAN, Corte IDH, 

CPSUA, Imprensa Internacional, OEA, OMC e UNSC, sendo permitido apenas um prêmio 

desta categoria por Comitê. 
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Este prêmio será concedido ao (à) delegado (a) que apresentar a melhor conduta e 

desenvoltura durante seus discursos, orquestrando o melhor uso da linguagem diplomática, o 

melhor modo de fala e o melhor decoro em relação aos demais participantes. Este prêmio 

poderá ser concedido aos participantes dos seguintes Comitês: ASEAN, Corte IDH, CPSUA, 

OEA, OMC e UNSC, sendo permitido apenas um prêmio desta categoria por Comitê. 

Este prêmio será concedido ao (à) delegado (a) que melhor aplicar a Política Externa 

de seu país frente ao debate de seu Comitê, mantendo sempre o respeito e o decoro para com 

os demais participantes. Este prêmio poderá ser concedido aos participantes dos seguintes 

comitês: ASEAN, CPSUA, Imprensa Internacional, OEA, OMC e UNSC, sendo permitido 

apenas um prêmio desta categoria por Comitê. 

 O Secretariado-Geral do MUNDO Ritter 2018 solicita a todos (as) os delegados (as) 

participantes que mantenham postura diplomática ao longo dos dias do evento. Espera-se que 

o tom de voz seja mantido em nível moderado no decorrer dos debates, assim como, é pedido 

que faça-se uso de vocabulário respeitoso e decoro mútuo entre os participantes em 

absolutamente todos os momentos do evento. A Mesa Diretora de cada Comitê, assim como o 

Secretariado-Geral do evento são detentores da responsabilidade e do poder de intervenção no 

caso do descumprimento de quaisquer destas diretrizes. 
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As regras aqui citadas correspondem às regras oficiais do MUNDO Ritter 2018, sendo 

aplicáveis a todos os Comitês que simulados no evento, à exceção daqueles que, eventualmente, 

possuírem regras próprias que se sobrepujam a estas. As regras abaixo descritas são 

consideradas como implementadas já antes do início das sessões, não sendo considerada a 

preponderância de nenhum outro conjunto de regras. 

O idioma oficial do evento é o Português. Desta forma, todos os Comitês deverão 

conduzir suas respectivas simulações na língua portuguesa, à exceção do Comitê do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas (UNSC), que deverá ser simulado na língua inglesa, conforme 

estabelecido previamente pelo Secretariado-Geral do evento. Para fins de condução do evento 

em geral, as cerimônias de abertura e encerramento também terão como língua oficial o 

Português. 

Cada delegação inscrita no MUNDO Ritter 2018 possuirá um delegado representando-

a em cada Comitê, conforme decisão prévia do Secretariado sobre a matriz de países. Desta 

forma, é solicitado por este Secretariado a permanência dos delegados (as) em seus respectivos 

Comitês até o final das sessões. 

Para fins de realização do credenciamento de maneira correta, é solicitado que os nomes 

completos de todos (as) os delegados (as) antes do evento. Ao início do primeiro dia de evento, 

cada delegado (a) receberá, juntamente ao kit delegado, uma credencial que constará seu nome 

completo e o Comitê no qual simulará. É solicitado que a credencial receba os devidos cuidados 

e seja utilizada em todos os dias do evento até seu encerramento, de modo que a identificação 

dos delegados (as) seja realizada mais facilmente. 
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Ainda, de posse de suas credenciais que os colocam como representantes de países em 

seus respectivos Comitês, os delegados (as) possuem a autoridade diplomática necessária para 

realizar sua atuação no MUNDO Ritter 2017, a fim de debater, negociar e votar a questão em 

litígio em seu Comitê. Além disso, é permitido aos participantes o envio de cartas aos seus 

governos, a fim de obter autorização ou conselhos acerca de suas estratégias durante as sessões 

de simulação. Contudo, isto não confere ao delegado (a) a autoridade para declarar guerras, 

assinar ou denunciar tratados, impor sanções e/ou realizar quaisquer tipos de ações que não 

estejam estritamente ligadas ao escopo de seu Comitê. 

É dever dos (as) delegados (as) prestar total respeito às decisões o Secretariado, da Mesa 

Diretora e dos Diretores de cada Comitê, requisitando a palavra antes de iniciar seu discurso, 

respeitando os interesses e a Política Externa defendidos pelo Estado ao qual fora designado 

para representar, e fazendo uso do decoro diplomático ao longo de todo o evento. 

O (a) Secretário (a)-Geral é o membro mais graduado da equipe. Assim sendo, assim 

lhe é permitido designar um membro de sua equipe para atuar em seu lugar durante qualquer 

sessão do evento. Junto ao Secretariado, deverá conduzir de maneira equilibrada todo o 

andamento das simulações. Como figura de maior autoridade dentro do âmbito das simulações, 

lhe é permitido, em qualquer momento, levar declarações orais e/ou escritas sobre qualquer 

assunto a qualquer dos Comitês. 

Cada Comitê será, sem exceções, formado por uma Mesa Diretora, composta de duas a 

quatro pessoas, todas parte dos Diretores ou Diretores-Assistentes do Comitê ou de uma 

Presidência (a depender das Regras Especiais de Procedimento). Além da função de fazer-se 

cumprir as regras estabelecidas através deste guia, a Mesa nutre também a responsabilidade de 

anunciar a abertura e o encerramento de cada sessão do evento, assim como, conduzir as 

discussões no âmbito de seus Comitês salvaguardando, assegurando o cumprimento das regras 

supracitadas e o direito de pronunciamento de cada delegado (a). Assim sendo, cabe à Mesa 

Diretora o total decoro e respeito no tratamento dispensado aos delegados (as) participantes de 

seus respectivos Comitês. 
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Os membros componentes da Mesa Diretora desfrutam da capacidade de interpretar as 

regras conforme seu entendimento, a fim de garantirem o bom andamento dos debates. Desta 

forma, as decisões realizadas pela Mesa Diretora não estão sujeitas a recurso, à exceção de 

quando houver uma Presidência da Mesa - conforme Regras Especiais de Procedimento. 

Este guia entende e define como plágio o uso das ideias e/ou palavras de outra pessoa 

sem a devida autorização e/ou atribuição do crédito. Desta forma, fica estritamente proibido o 

uso de plágio de quaisquer documentos quando da confecção dos documentos formais 

(documentos de posição, projetos, resoluções, etc) e informais (documentos de trabalho, 

negociações, etc) da simulação. O uso de quaisquer tipos de documentos já existentes como 

base deve ser vir acompanhado da referência adequada. Caso atividade de plágio seja 

identificada durante o evento, a Mesa Diretora encaminhará o caso ao Secretariado que tomará 

as medidas cabíveis. 

Nas regras de todos os debates uma “maioria simples” será entendida como uma metade 

dos votos possíveis frente ao quórum do Comitê mais um, arredondando para baixo. Da mesma 

forma, uma “maioria de dois terços” será entendida como dois terços dos votos possíveis, 

arredondando para cima. A título de exemplo: 

a. A maioria simples de um Comitê formado por 5 pessoas será 3, e a maioria simples de 

um Comitê formado por 10 pessoas será 6. 

b. A maioria de dois terços de um Comitê formado por 10 pessoas será 4. 

Ainda, as votações que exigirem “maioria qualificada” serão realizadas de acordo com 

as Regras Especiais de Procedimento concernentes a cada Comitê, sendo cabível aos (às) 

delegados (as) a conferência  acerca do procedimento adequado ao seu Comitê. Ademais, as 

votações que gerarem empate ao seu final deverão ser sempre repetidas, até que se chegue a 

um resultado final satisfatório. 
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A Mesa Diretora apenas terá permissão para declarar iniciada uma sessão quando pelo 

menos um terço, arredondado para cima, das delegação previstas para compor o Comitê 

estiverem presentes na sala de simulação. A partir disso, será necessária a maioria simples do 

quórum para a realização de qualquer votação no debate. Ao início de cada sessão a Mesa 

Diretora de cada Comitê, de posse da lista de presença do mesmo, reconhecerá a presença de 

cada delegado (a) no debate. Ao fim do procedimento de reconhecimento, a Mesa Diretora 

deverá informar clara e abertamente a todos os participantes qual será o quórum da sessão em 

questão. 

Em caso de atraso da parte de algum delegado (a), o reconhecimento do mesmo na 

sessão em andamento poderá ser realizado de suas formas: 

a. o próprio delegado (a), ao entrar na sessão, pede por seu reconhecimento através 

do levantamento de sua placa de identificação (seu país); 

b. algum outro delegado (a) presente na simulação - e já reconhecido (a) pela mesa 

- regue sua placa, pedindo à Mesa o reconhecimento do delegado (a) que acaba 

de chegar. 

Em alguns casos específicos pode ocorrer de haver um quórum específico. Desta forma, 

é de extrema importância que cada delegado (a) verifique as Regras Especiais de Procedimento 

de seu respectivo Comitê, de modo a reconhecer quando estas se aplicarem a seu caso.  
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Haja vista que todos os Comitês simulados no MUNDO Ritter 2018 são compostos 

apenas por um tópico de discussão, fica à critério dos (as) delegados (as) a formulação de uma 

agenda informal que norteará o rumo dos debates, conforme seu julgamento de importância de 

cada assunto. 

É válido ressaltar que não há necessidade de votação formal para a aplicação de uma 

agenda informal ao debate. Basta que a mesa autorize a proposta de agenda realizada pelos 

delegados (as), e a mesma já poderá ser implementada. 

Todos os Comitês (exceto aqueles que possuírem padrões diferentes, que serão 

descritos nas Regras Especiais de Procedimento) deverão possuir, durante todo o tempo de 

debate, uma Lista Geral de Oradores aberta. Assim, o debate deve ocorrer a partir da inscrição 

dos (as) delegados (as) nesta lista ao início do debate, e a mesma seguirá seu fluxo ao longo de 

todo o curso do debate, exceto quando for substituída por uma Moção para Debate Moderado 

ou Não-Moderado, ou ainda,  por uma Introdução de Emenda, que será discutida em uma Lista 

Especial de Oradores. 

A submissão de um (a) delegado (a) à Lista Geral de Oradores se dá através da elevação 

de sua placa de identificação, contanto que seu nome ainda não esteja na lista (somente é 

permitida a inscrição uma vez, podendo o delegado, assim que terminar sua fala, se inscrever 

novamente, porém deverá aguardar sua vez para obter a palavra novamente). Os nomes 

inscritos na Lista Geral de Oradores aparecerão conforme a ordem na qual os (as) delegados 

(as) ergueram suas placas indicando sua vontade de obter a palavra. 

Exceto pelos momentos em que houver sido votado um Debate Não-Moderado, 

nenhum (a) delegado (a) poderá se dirigir ao Comitê sem ter obtido o direito de fala, através 

de reconhecimento pela Mesa Diretora. O tempo de fala de cada delegado (a) será previamente 

estipulado conforme decisão dos Diretores do Comitê. Ao passo que restarem apenas dez 

segundos de fala, o (a) delegado (a) será notificado (a) pela Mesa através de um sinal discreto, 

e quando seu tempo finalmente se esgotar, a Mesa chamará atenção do (a) delegado (a). 



 
19 

 

Quando a fala de um (a) delegado (a) for encerrada e ainda lhe restar tempo, há a 

possibilidade de cessão deste tempo a outro (a) delegado (a), este de sua escolha. Uma vez 

aceito o tempo cedido por outro (a) delegado (a), o tempo não poderá ser cedido novamente. 

Caso haja o término da fala antes do tempo, sem que o tempo restante seja cedido a outro (a) 

delegado (a), entende-se que o tempo passa a ser cedido para a Mesa. Não é válida a cessão de 

tempo em debates fora do modelo de Lista de Oradores (conferir Regras Especiais de 

Procedimento de cada Comitê). 

Não há direito de resposta em nenhum tipo de debate. Quaisquer ofensas e/ou 

inverdades proferidas devem ser resolvidas dentro do fluxo natural do debate. 

Os documentos de trabalho são documentos de caráter informal usados durante o debate 

para auxílio na discussão de questões fundamentais para o fluxo do mesmo. É permitida aos 

delegados a proposição de um novo documento de trabalho a qualquer momento ao longo do 

debate, sob aprovação da Mesa Diretora, sem um padrão específico de formatação. Não há 

também qualquer necessidade de signatários nos documentos de trabalho. 

Durante o período dos debates, para que qualquer delegado (a) possa tratar de qualquer 

questão fora do âmbito da discussão, é necessário que erga sua placa e solicite um Ponto à 

Mesa Diretora. São três os tipos de pontos que podem ser solicitados diretamente à Mesa: 

Durante o decorrer do debate, os delegados (as) podem levantar um Ponto de Privilégio 

Pessoal caso desejem notificar algum problema ou desconforto em relação ao ambiente físico, 

como por exemplo quando sentirem a sala muito quente e desejarem que o ar condicionada seja 

ligado, ou ainda, quando acharem que há muito barulho na sala, impedindo o debate de 

prosseguir seu curso normal. Nesta modalidade de ponto há permissão para interrupção de um 

discurso em andamento, caso necessário, mas recomenda-se que em respeito aos demais 

delegados (as) presentes, seja sempre aguardado o fim de um discurso para prosseguir com a 

solicitação de Ponto. 
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Este Ponto tem a finalidade de garantir aos delegados (as) o cumprimento das regras e 

procedimentos por parte da Mesa Diretora, tendo sua natureza ligada unicamente às regras e 

procedimentos do Comitê. Assim sendo, os delegados (as) poderão solicitar um Ponto de 

Ordem nos momentos em que julgarem que a Mesa está seguindo de forma errônea as regras 

do Comitê, ou ainda, está burlando as mesmas. Este Ponto não possui permissão para 

interrupção de nenhum tipo de discurso. Ainda, cabe à Mesa Diretora sua análise e acato, 

conforme seu entendimento. 

Este ponto se relaciona às dúvidas que surgirem quanto às Regras e Procedimentos dos 

Comitês ou ao fluxo do debate em questão. Deverá ser levantado quando um delegado (a) 

possuir qualquer dúvida sobre o procedimento/regra a ser seguido, ou ainda, sobre a 

continuidade do andamento do debate, que o (a) impeça de continuar sua participação nos 

debates de forma adequada. Assim, deve haver um pedido de Ponto de Dúvida à Mesa Diretora, 

que deverá sanar os questionamentos feitos, e dar continuidade no debate. Este ponto, assim 

como o Ponto de Ordem não possui permissão para interrupção de qualquer tipo de discurso. 

Para que os debates tenham pleno funcionamento e aproveitamento são estabelecidas 

algumas moções, que consistem em formas de condução dos debates, que podem ser solicitadas 

à Mesa em diversos momentos ao longo das discussões. 

Um Debate Não-Moderado consiste na suspensão, por parte da Mesa Diretora, do fluxo 

formal do debate, de modo que os (as) delegados (as) possam conversar de maneira mais 

informal sobre as decisões que pretendem tomar, precisar esperar que o fluxo normal do debate 

lhes confira a palavra. É possível solicitar esta moção quando houver a abertura do espaço para 

discursos, indicando-se a razão da solicitação desta moção, assim como o tempo pela qual esta 

deverá ficar em vigor na sessão, e submetendo-se a proposta para votação, com  a necessidade 

de uma maioria simples dos votos para que a moção esteja em ordem. O tempo de vigor desta 

moção não poderá ultrapassar o tempo máximo de 15 minutos, entretanto, caso julgue cabível 
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à sessão, a Mesa poderá conceder mais tempo ao debate não-moderado, a partir de seus próprios 

critérios.  

Um Debate Moderado consiste na forma de tornar a discussão entre os (as) delegados 

(as) mais flexível, entretanto sem deixar de lado a formalidade da rodada. Assim, a lista de 

oradores, que é o modelo padrão de condução dos debates, é suspensa pelo tempo indicado 

pelo (a) delegado (a) que houver solicitado a Moção. A partir disso, o debate passa a ser 

conduzido diretamente pela Mesa, que conferirá diretamente a palavra aos delegados que 

erguerem suas placas sinalizando seu desejo de falar. Assim como na Moção para Debate Não-

Moderado, os delegados deverão indicar o motivo da solicitação de moção e o tempo em que 

deverá ficar em vigor, não devendo exceder o limite de 15 minutos, sendo cabível à Mesa 

Diretora a concessão de mais tempo, caso esta julgue necessário. Neste tipo de moção também 

é requerida uma maioria simples dos votos para que a moção passe a estar em ordem. 

 

Quando uma lista especial de oradores estiver aberta, qualquer delegado (a) pode 

levantar uma Moção para o Fechamento da Lista Especial de Oradores sobre o assunto que 

estiver corrente na discussão. Caso esta Moção venha a ser aceita, nenhum (a) outro (a) 

delegado (a) poderá incluir seu nome à Lista Especial, de modo que apenas os (as) delegados 

(as) já incluídos anteriormente terão direito de fala concedido acerca desta questão. Para que a 

Moção de Fechamento da Lista Especial de Oradores possa estar em ordem, é necessária uma 

maioria simples dos votos. 

 Entretanto, quando houver o desejo de reabertura da Lista Especial de Oradores sobre 

uma determinada questão, os (as) delegados (as) podem pedir uma Moção para Reabertura da 

Lista Especial de Oradores, necessitando de uma maioria de dois terços para a moção passar a 

estar em ordem. Uma vez em ordem esta Moção, todos (as) delegados (as) podem voltar a 

solicitar a inclusão de seus nomes à Lista Especial. 
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 Em ambos os casos é necessária a identificação da razão para a solicitação de moção, 

assim como, é permitido à Mesa o reconhecimento ou não-reconhecimento de discursos a favor 

ou contra esta moção, conforme seus próprios critérios. 

 

 Quando um debate sobre determinada questão estiver  aberto, um (a) delegado (a) pode 

levantar uma Moção para Encerramento do Debate, de modo a finalizar as discussões sobre a 

corrente temática , a fim de alterar o foco do debate para outras questões. Para que esta moção 

passe a estar em ordem, é necessário que a Mesa reconheça dois discursos a favor e dois contra, 

e carece de maioria de dois terços na votação para que entre em vigor. Uma vez em vigor, os 

(as) delegados (as) devem de forma imediata efetuar a votação sobre as matérias substantivas 

em debate. Caso aconteça de o comitê encerrar a lista de discursos sem encerrar o debate e nem 

reabrir a lista, caberá à Mesa diretora a decisão de como dar seguimento à sessão, conforme 

seu próprio entendimento. 

Esta moção serve para encerrar a sessão atual, congelando as questões debatidas até o 

início da próxima sessão. Pode ser levantada durante a discussão de qualquer assunto em pauta. 

Para que esta moção passe a estar em ordem, faz-se necessário que haja uma maioria de dois 

terços na votação, sem haver a necessidade prévia de debate entre os membros do comitê. 

Assim como qualquer outra moção, se julgar inadequado ao momento, a Mesa Diretora pode 

decretá-la como fora de ordem. 

  Para que sejam reconhecidos e introduzidos no debate, faz-se necessário que todos os 

Rascunhos de Resolução sejam submetidos e aprovadas pela Mesa Diretora. Para que haja de 

fato o reconhecimento e introdução do documento no debate, é exigido o número mínimo de 8 

assinaturas, além de uma maioria simples na votação. Em caso de haver a retirada das 
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assinaturas do documento, o debate deve ser imediatamente encerrado, uma vez que para que 

se dê continuidade às discussões ligadas ao mesmo, deve haver o apoio de todos os Estados 

signatários. 

 As assinaturas contidas no documento não são um indicativo de que tais Estados 

concordam com seu conteúdo, mas sim que estão dispostos a discutirem seu teor e encontrarem 

a melhor forma de chegar a um documento final. Desta maneira, nem todos (as) delegados (as) 

que assinaram o documento para discussão são obrigados a votar a favor do mesmo. Ademais, 

podem haver múltiplos Rascunhos de Resolução, sobre diferentes tópicos, em discussão 

simultânea no Comitê, entretanto, a Mesa só poderá reconhecer um Rascunho de cada vez sobre 

um determinado tópico. O rascunho aprovado deve permanecer em discussão até que o corrente 

debate seja encerrado, ou então, outro Rascunho de Resolução seja submetido para uma nova 

discussão. Quando aprovada uma Resolução sobre um tema que estava em debate, a discussão 

sobre este assunto é imediatamente encerrada. 

 Após coletar as assinaturas necessárias e submeter o Rascunho de Resolução para 

análise da Mesa Diretora, e solicitar seu reconhecimento, os (as) delegados (as) podem levantar 

a Moção para Introdução de um Rascunho de Resolução, para que se possa iniciar os debates 

acerca do teor deste documento. É uma moção que não precisa passar pelo processo de votação 

para estar em ordem, necessitando apenas da aprovação da Mesa, que será a responsável por 

passar a palavra a um (a) dos (as) delegados (as) signatários do Rascunho para que o mesmo 

efetue a leitura das cláusulas operativas contidas no documento.  

Após a leitura, a Mesa abrirá um tempo para questionamentos sobre as cláusulas. Tais 

questionamentos devem estar relacionados, unicamente, com a gramática e/ou questões 

técnicas contidas no documento, não podendo ser questionado seu teor, que será debatido 

somente durante o tempo de debate em que o Rascunho estiver em vigor. 

 Seguem listados abaixo os passos a serem seguidos para que uma Resolução possa ser 

aprovada: 

1. Escrever o Rascunho de Resolução; 

2. Aprovação da Mesa Diretora (conforme seus próprios critérios) e distribuição do 

documento para todos (as) delegados (as) do Comitê; 
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3. Moção para Introdução de um Projeto de Resolução, o qual deve passar 

automaticamente; 

4. Discussão e possível alteração do Rascunho de Resolução; 

5. Moção para Encerramento do Debate sobre o Rascunho de Resolução; 

6. Votação do Rascunho de Resolução, devendo possuir maioria simples para passar a 

estar em ordem. 

 

 É permitido aos (às) delegados (as) que alterem qualquer Rascunho de Resolução, 

podendo modificar, adicionar ou excluir partes de seu conteúdo. Para isto, é necessário que se 

levante uma Moção para Introdução de Emenda, que passará a estar em ordem apenas mediante 

aprovação da Mesa Diretora e assinatura de pelo menos três membros do Comitê. Assim como 

no Rascunho de Resolução, assinar uma Emenda não garante a concordância com seus termos, 

e sim o voto favorável por sua discussão no âmbito do Comitê. 

 Após a Moção para Introdução de uma Emenda ter recebido a aprovação por parte da 

Mesa Diretora do Comitê, o debate da Lista Geral de Oradores deve ser suspenso e aberta uma 

Lista Especial de Oradores contra e a favor da alteração posta em debate. As Moções para 

Fechamento da Lista Especial de Oradores e/ou Encerramento do Debate sobre a Emenda 

somente estarão em ordem após o Comitê ter ouvido ao menos dois Estados contra e dois a 

favor da Emenda proposta, caso haja. Ambas as emendas citadas acima exigem uma maioria 

de dois terços para passar. Após o encerramento da discussão sobre a Emenda, o Comitê deverá 

imediatamente proceder com a votação, que poderá ser realizada através de uma Votação por 

Lista de Presença (na qual a Mesa chamará cada país pela ordem em que aparecem na lista de 

presença, e ao serem chamados estes devem indicar se seu voto é a favor ou contra) , caso assim 

seja solicitado. Para que a Emenda proposta passe a estar em ordem é necessária uma maioria 

simples na votação. Caso haja a aprovação da Emenda ela deixa de ser considerada como uma 

Emenda e passa a ser considerada como parte do Rascunho de Resolução. 

 Se todos os (as) signatários (as) atuais de um Rascunho de Resolução em discussão 

concordarem com a modificação de qualquer parte das cláusulas operativas do Rascunho, 
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poderão realizar esta modificação através da proposição de uma Emenda Amigável (nos 

mesmos parâmetros e resultados de uma Emenda regular). O que difere uma Emenda Amigável 

de uma Emenda Regular é que a Emenda Amigável deve ser apresentada na forma escrita para 

a Mesa Diretora, e depois de aprovada, a Mesa questionará se todos os (as) signatários (as) do 

Rascunho de Resolução aprovam a Emenda, e se o fizerem, a mesma se tornará, 

automaticamente, parte do Rascunho de Resolução, sem ser necessário o processo de votação. 

Caso um dos (as) signatários (as) não concorde ou não esteja presente, a Emenda Amigável 

será descartada. Entretanto, isto não impede que seja novamente apresentada na forma de 

Emenda Regular. 

Cada país tem direito a um voto dentro de seu Comitê. Países observadores só podem 

votar em questões meramente procedimentais (salvo regras específicas de cada Comitê). A 

votação sobre questões procedimentais deve ser feita por indicação das placas dos países. Cada 

delegado (a) só pode votar contra ou a favor das Moções propostas – abstenções não são 

permitidas nesses casos. As votações para Rascunhos de Resolução e Emendas devem ser feitas 

também por indicação das placas dos países, a não ser que uma Moção por Votação por Lista 

de Presença seja pedida. Rascunhos de Resolução e Emendas requerem maioria simples para 

aprovação (salvo regras específicas de cada Comitê). Nesse caso, os (as) delegados (as) podem 

votar a favor, contra ou abster-se (abstenções são permitidas em questões substantivas). 

Uma vez que a Mesa Diretora anunciar aberto o procedimento de votação de um Projeto 

de Resolução, nenhuma Moção estará mais em ordem, com exceção da Divisão da Questão e 

Votação por Lista de Presença. A sala deve permanecer fechada durante o processo de votação 

e os (as) delegados (as) não tem permissão de sair ou entrar do ambiente. 

 

 Uma vez anunciada a abertura do procedimento de votação de um Projeto de Resolução, 

nenhuma Moção estará mais em ordem, exceto apenas as Moções de Divisão da Questão e 
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Votação por Lista de Presença. Durante o processo de votação faz-se obrigatório que a sala se 

mantenha fechada, vetando a permissão dos (as) delegados (as) para sair ou entrar na sala até 

que a votação acabe. 

 Depois de encerrado o debate e a Mesa Diretora realizar a abertura do procedimento de 

votação de um Projeto de Resolução, os (as) delegados (as) podem levantar uma Moção para 

que as cláusulas operativas do Projeto de Resolução sejam votadas separadamente. Ou seja, ao 

invés de ser realizada apenas uma votação sobre o teor completo do documento, realizar-se-á 

votações separadas para cada cláusula, podendo os (as) delegados (as) ser a favor de algumas 

cláusulas, e contrários a outras. Observa-se que preâmbulos e cláusulas sub-operatórias não 

poderão ser votadas desta forma.  

 Quando solicitada esta Moção, é de responsabilidade da Mesa Diretora o 

reconhecimento de dois oradores contra e dois a favor da moção, caso existentes. A moção 

exige uma maioria simples na votação para que passe a estar em ordem, não sendo permitidas 

abstenções. Caso seja aprovada a Moção, é automaticamente concedido um Debate Não-

Moderado de cinco minutos para que os (as) delegados (as) discutam e apresentem à Mesa, na 

forma escrita, suas propostas de divisão da questão para a votação. Quando se encerrar o tempo 

de Debate Não-Moderado, cabe à Mesa Diretora a organização das propostas, na ordem da 

mais substantiva para a menos substantiva - sendo a mais substantiva aquela que possui a 

intenção de dividir o Rascunho de Resolução no maior número de partes para votação. Caso 

haja propostas igualmente substantivas, a Mesa as organizará por ordem de apresentação. Feito 

isso, a Mesa definirá então, a partir de seus critérios, dois (duas) oradores (as) a favor e dois 

(duas) contra a proposta mais substantiva, caso existentes.  

 Feito isso, passa-se então para a votação. Se a proposta passar com a maioria simples 

dos votos, o Rascunho de Resolução será então dividido na forma estabelecida pela proposta 

recém votada. Caso a votação falhe, isto é, caso haja um empate entre os votos e não se consiga 

ter uma decisão efetiva acerca da proposta mais substantiva, a Mesa Diretora deverá passar 

para a votação da segunda proposta mais substantiva, e assim sucessivamente, até que se tenha 

um resultado adequado quanto à divisão do Rascunho de Resolução. Antes de proceder com 

cada votação, a Mesa deve ouvir dois discursos contra e dois a favor de cada proposta a ser 

votada. As votações para Divisão da Questão não permitem abstenções, por se tratarem de 
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questões procedimentais e não substantivas. Caso nenhuma das propostas de Divisão do 

Rascunho de Resolução seja aprovada por maioria simples, o mesmo deverá ser votado na 

íntegra. 

 Quando aprova-se uma divisão de questão no Rascunho de Resolução, deve haver uma 

votação separada para cada parte dividida, de modo a determinar se ela permanece, ou não, 

com seu conteúdo na íntegra, ou não, no Rascunho de Resolução a ser votado mais tarde. Para 

que as cláusulas operativas permaneçam no Rascunho, necessita-se de uma maioria simples na 

votação. A natureza substantiva desta votação indica que abstenções são permitidas. Após 

decidirem quais cláusulas irão permanecer no Rascunho, deve-se então seguir para a votação 

final do Rascunho de Resolução (mesmo que apenas uma das partes divididas tenha sido 

aprovada). Abstenções são permitidas. Se todas as cláusulas operativas forem rejeitadas, o 

Rascunho de Resolução falha como um todo. 

 Depois do debate ter sido encerrado acerca do Rascunho de Resolução ou Emenda, um 

(a) delegado (a) pode levantar uma moção para votação por Lista de Presença. Isso significa 

que a Mesa Diretora vai reconhecer, por ordem alfabética, cada delegado (a) votante, o qual 

deve indicar seu voto. Permite-se votação a favor, contra ou abstenções. A Moção de Votação 

por Lista de Presença, depois de ser reconhecida pela Mesa Diretora, passa automaticamente e 

não necessita de votação. Os (as) delegados (as) podem optar, durante a Votação por Lista de 

Presença, por passar a sua vez de votar e esperar outra rodada de reconhecimento para declarar 

seu voto. Todavia, quando o (a) delegado (a) passa seu voto ele (a) não é autorizado (a) a se 

abster, bem como não pode passar de novo a sua vez de votação. Os (as) delegados (as) estão 

autorizados a votar “a favor com direitos” e “contra com direitos” para que possam explicar 

seus votos. 
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 As regras abaixo descritas são aplicáveis somente às sessões de simulação da 

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), devem ser consideradas como adotadas 

antes da sessão. 

A reunião a ser simulada é a uma reunião ordinária da Cúpula da ASEAN +3, na qual 

os (as) delegados (as) representarão os Chefes de Estado e de Governo dos países membros do 

grupo. 

Para que se possa iniciar uma sessão, é necessária a presença de 2/3 das representações. 

Haverá uma chamada, em ordem alfabética, para verificação do quórum ao início de cada 

sessão. Caberá à Mesa então, informar aos membros do Comitê, quais as maiorias simples (1/2 

+1) e qualificada (2/3) constatadas. No caso da chegada de um representante após o início da 

sessão, a presença do mesmo será reconhecida pela Mesa, que informará as novas maiorias. A 

votação de documentos exige a presença mínima de 2/3 das representações 

 Um documento de posição será requerido de cada delegado (a) na primeira sessão do 

Comitê, no qual deve constar a política externa do país representado pelo (a) delegado (a) 

referente ao tema em discussão. 

Além disso, será considerado como documento final do Comitê a Declaração ou 

Resolução. Este documento é constituído por cláusulas preambulares e operativas; dirige-se 

geralmente a um assunto específico, podendo, todavia, ser mais abrangente. Contém a 

manifestação de compromissos, opiniões e intenções do grupo. Ainda, para fins de conduzir o 

melhor andamento dos debates e negociações, serão considerados também Acordo-Quadro e 

Comunicado Conjunto. O primeiro trata-se de um acordo entre os 13 países sobre um tema 
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terminado, que deve estar explícito no título do documento. Divide-se em artigos 

correspondentes às diferentes dimensões do acordo. Já o segundo, é um documento mais 

abrangente, que divide-se em subitens, cada um com uma ou mais cláusulas. Pode manifestar 

a posição da ASEAN +3 e das negociações em relação a diferentes questões. Caso não exista 

a possibilidade de aprovação de uma Declaração ou um Acordo-Quadro, é conveniente a 

elaboração de um Comunicado Conjunto para indicar o status das negociações e os progressos 

obtidos durante o encontro, nos variados temas abordados. Este Comunicado deverá ser 

encaminhado, por parte da Mesa Diretora, ao Secretariado, sendo posteriormente encaminhado 

para as mídias sociais da Conferência para publicação. 

 A Presidência da Mesa da ASEAN será composta por dois (duas) Diretores (as) e dois 

(duas) Assistentes. A Mesa tem competência para deliberar as questões necessárias e cuidar do 

andamento do debate através de Debate Moderado. Ademais, a Mesa também controla o 

recebimento de documentos formais e informais do Comitê. 

 A forma normal de debate ocorrerá através de Debate Moderado, conduzido pela Mesa 

Diretora, sem lista de discursos e sem limitação do tempo de discurso – não havendo, portanto, 

possibilidade de cessão de tempo. Os representantes deverão manifestar o desejo de se 

pronunciar erguendo suas placas e aguardando o reconhecimento da Mesa que deverá lhe 

passar a palavra. A ordem de reconhecimento de discursos é determinada pela Mesa 

moderadora, de acordo com a ordem posicionamento das placas ou com o critério que julgar 

mais adequado ao momento do debate. Durante o intervalo dos discursos do debate regular, os 

representantes poderão manifestar à Mesa questões (4) e moções (5), devendo, para isso, 

levantar uma das mãos e aguardar o reconhecimento. Existem ainda duas outras modalidades 

de debate: a consulta informal e o debate não-moderado 

  Na forma de Consulta Informal, é dado ao debate um foco em algum tema específico. 

Deste modo, o Debate Moderado sem determinação de tempo, permitindo que os delegados 

conversem de maneira mais informal, entretanto, devem permanecer em seus respectivos 

lugares. Para que uma Consulta Informal possa ser realizada, é necessário que se levante moção 

para tal. 
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 Já na forma de debate Não-Moderado, a moderação é suspensa por tempo 

indeterminado e os delegados podem circular livremente pela sala de reunião, comunicando-se 

de maneira informal. Assim como a Consulta Informal, é necessário levantamento de moção 

para que se possa iniciar um Debate Não-Moderado. 

As moções aceitas na ASEAN são as regulares: Moção para Adiamento de Sessão, 

Moção para Encerramento de Debate, Moção para Mudança de Tópico, Moção para Debate 

Não-Moderado, Moção para Consulta Informal, Moção para Divisão da Questão e Moção 

para Votação por Lista de Chamada. 

Além disso, estará em ordem também a Moção para Introdução de Documento, que se 

trata de uma moção que permite que os (as) delegados (as) possam introduzir uma proposta de 

documento (Acordo-Quadro, Declaração, Comunicado) ao debate. Não é necessária votação 

para que esteja em ordem,  e uma vez em vigor, inicia-se a leitura do documento por um de 

seus signatários. 

Todas as decisões substantivas – aprovação de documentos – serão tomadas por 

consenso; existem dois processos de votação de documentos, o simplificado e o regular. As 

decisões procedimentais serão decididas por maioria simples (1/2+1) ou qualificada (2/3) de 

acordo com o estabelecido para cada caso. Nos procedimentos de votação, os representantes 

deverão manifestar-se erguendo uma das mãos. Abstenções não serão permitidas. Após a 

aprovação de uma ‘Moção para Encerramento do Debate’ em determinado documento, inicia-

se o processo de votação. O primeiro processo de votação adotado é o simplificado, consistindo 

do consenso negativo, isto é, os representantes devem manifestar a existência de objeções à 

Proposta.  

Caso não haja objeções, o documento é automaticamente aprovado. Quando da não 

aprovação da Proposta pela votação simplificada, a Mesa determinará um tempo para consulta 

informal extraordinária para que os representantes possam negociar os pontos de divergência 

em relação ao documento e realizar alterações em seu conteúdo, buscando obter o consenso. 

Findada a consulta informal, a Mesa considerará em ordem as moções para ‘Divisão de 

Questão’ e para ‘Votação por Lista de Presença’ , e procederá com a votação. A aprovação do 
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documento exige consenso entre os representantes. Durante o processo de votação de 

documentos não é permitido aos representantes deixar a sala de reunião.  

 As regras abaixo são somente à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) 

e devem ser consideradas como adotadas antes das sessões.  

Durante as sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os representantes 

devem ser tratados como juízes (as). Deve-se utilizar da linguagem formal do português, bem 

como respeitar a Mesa Diretora e suas solicitações. 

Os nomes dos juízes (as) devem ter sido submetidos ao Secretariado previamente e 

antes da primeira sessão os juízes (as) devem ter acesso às suas credenciais com suas devidas 

identificações. As credenciais devem ser utilizadas durante todas as sessões. 

A Mesa Diretora da Corte Interamericana de Direitos Humanos será composta de dois 

(duas) Diretores (as) e dois (duas) Assistentes. A Mesa Diretora tem a autoridade para tomar 

as decisões operacionais dentro do Comitê, sendo responsável por conceder a palavra, cuidar 

das manifestações orais e do encaminhamento do documento final (sentença) elaborado pelos 

juízes. Lembramos que a Corte pode fazer uso de documentos informais, como documentos de 

trabalho. 

Antes de começar as discussões e após a Mesa Diretora repassar as regras, iniciam-se 

as manifestações orais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Vítima e do 

Estado, respectivamente. As manifestações serão de no máximo 5 minutos e fechadas, sem 

possibilidade de questionamentos durante os discursos. 

Cada dupla de juízes (as) da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui 3 (três) 

minutos de tempo de fala. 
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A Mesa Diretora poderá declarar uma sessão aberta e autorizar que o debate comece 

quando o quórum para a deliberação for de pelo menos 5 (cinco) juízes (as). Haverá uma Lista 

de Presença realizada pela Mesa Diretora para reconhecer os (as) juízes (as) presentes e a 

mesma deve informar em seguida o quórum da sessão. 

Os (as) juízes (as) terão a oportunidade de apresentar suas posições sobre o tema através 

de um debate. Para ter a fala garantida, os membros devem levantar a mão ou a placa à sua 

frente. As deliberações da corte são tomadas em sessões privadas e secretas. Ninguém está 

autorizado a estar presente na sala a não ser a Mesa Diretora, os (as) juízes (as) e os fotógrafos 

autorizados pelo Secretariado e pela Mesa Diretora. 

O debate é no formato Moderado, em que a Mesa Diretora passa a palavra para os juízes 

(as) que levantarem a mão ou a placa, conforme sua própria deliberação. Os (as) juízes (as) 

podem solicitar uma Moção para Debate Não-Moderado, com intuito de facilitar a fala, 

conforme regras constantes neste guia. 

Cada dupla de juízes (as) possui apenas um voto. Para a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos adotar uma decisão é necessária a maioria simples dos juízes presentes. Em 

caso de empate, a Mesa terá o voto de qualidade. 

O documento final escrito pelos juízes (as), diferentemente dos demais Comitês, que 

tem como documento final a Resolução, pode ser uma Sentença ou uma Medida Provisória e 

deve ser escrito de modo formal. Em seguida, deve-se entregar o documento para a Mesa 

Diretora. Para a introdução da sentença, deve-se solicitar Moção para Introdução de Rascunho 

de Sentença, vide mesmas regras de Moção para Introdução de Projeto de Resolução presentes 

neste guia. 

 Se uma dupla de juízes (as) concordar com as decisões adotadas pela maioria, mas tiver 

uma opinião para além do que está incluído na sentença, esta dupla pode emitir uma Opinião 
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Separada. Já a Opinião Dissidente deve ser redigida pelos (as) juízes (as) quando os mesmos 

discordarem de tudo que estiver disposto na sentença. As duplas de juízes (as) podem escrever 

opiniões conjuntas se compartilharem da mesma posição. Se uma dupla deseja expressar sua 

concordância ou dissidência sem indicar razões, pode fazê-lo através de uma declaração. 

Lembramos que a opinião ou declaração deve advir da dupla de juízes, não podendo ser uma 

opinião emitida por apenas um (a) juiz (a). 

Para o debate fluir melhor, serão consideradas moções e os três pontos, bem como nos 

demais Comitês. Deve-se sempre considerar que o documento final é uma Sentença – e não 

uma Resolução – e que as discussões são conduzidas através de Debate Moderado. Sendo 

assim, estarão em ordem durante as sessões as seguintes moções (em ordem de precedência): 

Moção para Adiamento da Sessão, Moção para Debate Não-Moderado, Moção para 

Fechamento do Debate, Moção para Introdução de Rascunho de Sentença, Moção para 

Introdução de Emenda. Após a aprovação da Moção para o Fechamento do Debate no 

Rascunho de Sentença, a única moção em ordem será a Moção para Votação por Lista de 

Chamada. 

As regras abaixo são somente aplicáveis ao Conselho de Paz e Segurança da União 

Africana (CPSUA). Elas devem ser consideradas como adotadas antes da sessão. 

 Um documento de posição será requerido de cada delegado (a) na primeira sessão do 

Comitê, no qual deve constar a política externa do país representado pelo (a) delegado (a) 

referente ao tema em discussão. 

Para que se possa iniciar uma sessão, é necessária a presença de 2/3 das representações. 

Haverá uma chamada, em ordem alfabética, para verificação do quorum ao início de cada 

sessão. A mesa informará, então, quais as maiorias simples (1/2 +1) e qualificada (2/3) 

constatadas. No caso da chegada de um representante após o início da sessão, a presença do 
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mesmo será reconhecida pela Mesa, que informará as novas maiorias. A votação de 

documentos exige a presença mínima de 2/3 das representações 

A Presidência da Mesa do CPSUA será composta por dois (duas) Diretores (as) e um 

(uma) Assistentes. A Mesa tem competência para deliberar as questões necessárias e cuidar do 

andamento das discussões através de Debate Moderado. Ademais, a Mesa também controla o 

recebimento de documentos formais e informais do Comitê. 

As discussões do CPSUA ocorrerão por Debate Moderado, presidido pela Mesa 

Diretora, no qual os que desejam falar devem erguer suas placas. A escolha é feita de acordo 

com a Presidência da Mesa, através da ordem de pronunciamento. Pode-se solicitar Moção para 

Consultas, que funciona do mesmo modo que uma Moção para Debate Não-Moderado. Sendo 

assim, as moções aceitas no CPSUA serão, em ordem de precedência: Moção para Adiamento 

da Sessão; Moção para Consultas; Moção para Fechamento do Debate; Moção para 

Introdução de Rascunho de Communiqué; Moção para Introdução de Emenda; Moção para 

Divisão da Questão; Moção para Votação por Chamada. 

Cada delegado (a) do Conselho de Paz e Segurança da União Africana tem o direito de 

apenas um voto por questão. Rascunhos de Communiqué, Emendas e Divisão da Questão 

devem ser aprovados somente mediante consenso. A Presidência da Mesa perguntará se há 

oposições ao procedimento e os (as) delegados (as) votarão através das placas com o nome de 

seus países. Caso haja oposição, o procedimento será reprovado. Ademais, se mais de um terço 

de todo o quórum se abster, o documento também não poderá ser aprovado. 

Caso algum membro queira convidar um indivíduo ou representante de um governo ou 

organização para participar dos debates do Conselho – sem direito a votar – ele deverá submeter 

um pedido escrito à Mesa, a qual deve perguntar se algum membro se opõe ao pedido. Sem 

oposições, o convite será submetido. 
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O documento final produzido pelo CPSUA deve ser um Communiqué, o qual é 

destinado à Assembleia da União Africana. Este documento deve explicitar os acordos, 

resoluções e decisões a serem tomadas sobre o tema discutido. Para um rascunho de 

Communiqué ser introduzido são exigidas pelo menos cinco assinaturas dos membros do 

Comitê. 

As Emendas precisam de ao menos três assinantes para serem introduzidas. Quando as 

Emendas forem propostas por todos os signatários de um Rascunho de Communiqué, as 

mesmas serão consideradas amigáveis e deverão ser automaticamente aceitas pela Mesa. Já as 

Emendas propostas por apenas uma parte dos signatários não serão consideradas amigáveis, 

necessitando de votação e consenso para serem aprovadas. 

 

As regras abaixo são somente aplicáveis à Organização dos Estados Americanos (OEA). Elas 

devem ser consideradas como adotadas antes da sessão. 

  A reunião a ser simulada é uma Reunião Ordinária do Conselho Permanente da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), composta por um representante de cada Estado 

membro, na qual os (as) delegados (as) representam Ministros das Relações Exteriores de seus 

respectivos Estados. 

Para que se possa iniciar uma sessão, é necessária a presença de 2/3 das representações. 

Haverá uma chamada, em ordem alfabética, para verificação do quorum ao início de cada 

sessão. A mesa informará, então, quais as maiorias simples (1/2 +1) e qualificada (2/3) 

constatadas. No caso da chegada de um representante após o início da sessão, a presença do 

mesmo será reconhecida pela Mesa, que informará as novas maiorias. A votação de 

documentos exige a presença mínima de 2/3 das representações. 
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Um documento de posição será requerido de cada delegado (a) na primeira sessão do 

Comitê, no qual deve constar a política externa do país representado pelo (a) delegado (a) 

referente ao tema em discussão. 

 A Presidência da Mesa da OEA será composta por dois (duas) Diretores (as) e um (uma) 

Assistentes. A Mesa tem competência para deliberar as questões necessárias e cuidar do 

andamento das discussões através de Debate Moderado. Ademais, a Mesa também controla o 

recebimento de documentos formais e informais do Comitê. 

 As discussões da OEA ocorrerão por meio de Debate Moderado presidido por um (a) 

dos delegados (as), no qual aqueles que desejarem obter a palavra devem erguer suas 

respectivas placas. A escolha é feita de acordo com a Presidência, através da ordem de 

pronunciamento. A Presidência é rotativa em cada sessão e, conforme artigo 5 do Estatuto da 

Organização dos Estados Americanos, será exercida sucessivamente pelos representantes 

titulares, na ordem alfabética dos nomes de seus respectivos países. Sendo assim, as moções 

aceitas na OEA serão, em ordem de precedência: Moção para Adiamento da Sessão; Moção 

para Debate Não-Moderado; Moção para Fechamento do Debate; Moção para Introdução de 

Rascunho de Declaração/Resolução; Moção para Introdução de Emenda; Moção para 

Divisão da Questão; Moção para Votação por Chamada. 

A Declaração ou Resolução é um documento formal e final da Reunião do Conselho 

Permanente da OEA, o qual deve propor uma posição final e consensual acerca do tema 

discutido. São documentos distintos pelo vigor que possuem no Direito Internacional, mas este 

Conselho está apto a gerar ambos os documentos. Para um Projeto de Declaração ou Resolução 

ser introduzido ele deve conter 4 signatários, bem como consenso para ser aprovado 

(abstenções são permitidas). Quando aprovado, este documento deverá ser encaminhado 

posteriormente para outras instâncias da OEA, até que finalmente possa ser votado. 

 Durante as sessões, os (as) ministros (as) podem fazer um comunicado por escrito, o 

qual deve ser consensual e sobre um ponto de interesse comum. Este comunicado deve ser 
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encaminhado pela Mesa Diretora para o Secretariado, sendo encaminhado posteriormente para 

as mídias sociais da Conferência. 

 No âmbito da Organização dos Estados Americanos o Consenso é preferido à votação, 

uma vez que busca aprovação total por todos os membros para legitimar um documento capaz 

de favorecer a todas as partes interessadas. Entretanto, como medida especial caso não haja o 

consenso entre todas as partes, deverá ser realizada votação, conduzida pela Mesa Diretora. A 

votação deverá ocorrer através do levantamento de placas quando a Mesa questionar quais 

membros são a favor e quais são contra a resolução proposta. Para que uma Resolução seja 

aprovada é necessária uma maioria simples dos votos, e abstenções são permitidas. Solicitações 

de votação para Emendas e Divisão da Questão seguem normalmente com aprovação por 

maioria simples, e solicitações de votação por Lista de Presença não tem necessidade de 

votação, uma vez que a Mesa reconheça o pedido e os (as) delegados (as) presentes concordem 

com tal disposição. 

 As regras aqui dispostas são aplicáveis somente ao comitê Organização Mundial do 

Comércio (OMC), e deverão ser consideradas como adotadas antes no início da sessão. 

 A reunião a ser simulada pela neste Comitê será uma reunião Conferência Ministerial 

Organização Mundial do Comércio, na qual os (as) delegados (as) serão Ministros das Relações 

Exteriores dos respectivos países que estarão representando. 

Para que se possa iniciar uma sessão, é necessária a presença de 2/3 das representações. 

Haverá uma chamada, em ordem alfabética, para verificação do quorum ao início de cada 

sessão. A mesa informará, então, quais as maiorias simples (1/2 +1) e qualificada (2/3) 

constatadas. No caso da chegada de um representante após o início da sessão, a presença do 

mesmo será reconhecida pela Mesa, que informará as novas maiorias. A votação de 

documentos exige a presença mínima de 2/3 das representações. 
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 Um documento de posição será requerido de cada delegado (a) na primeira sessão do 

Comitê, no qual deve constar a política externa do país representado pelo (a) delegado (a) 

referente ao tema em discussão. 

 A Presidência da Mesa OMC será composta por dois (duas) Diretores (as) e um (uma) 

Assistentes. A Mesa tem competência para deliberar as questões necessárias e cuidar do 

andamento das discussões através de Lista de Oradores. Ademais, a Mesa também controla o 

recebimento de documentos formais e informais do Comitê. 

 Os debates realizados no âmbito da Organização Mundial do Comércio serão 

conduzidos através de Lista de Oradores, na qual os (as) delegados (as) deverão se inscrever 

erguendo suas placas e indicando sua vontade de falar. A lista será organizada por ordem de 

precedência, e a Mesa Diretora deverá conceder a palavra ao (à) delegado (a) seguinte tão logo 

um (a) delegado (a) encerre seu discurso. Os (as) delegados (as) também estão autorizados a 

solicitar as moções para Debate Moderado e Não-Moderado, a fim de dinamizar o fluxo do 

debate, e tornar mais rápidas e proativas as negociações entre os Estados. 

 É considerado como documento final da reunião da Organização Mundial do Comércio 

a Resolução, na qual os (as) delegados (as) devem indicar o tópico das discussões ao qual a 

Resolução se refere, assim como, os autores e coautores do documento e as cláusulas que 

compõem o acordo multilateral a ser assinado entre as nações negociadoras.  

 Este acordo multilateral irá institucionalizar os compromissos específicos dos países 

membros da OMC no sentido de salvaguardar as melhorias na promoção do livre comércio. 

Para que isso se cumpra de forma mais efetiva, o documento final deverá estar estruturado 

conforme os modelos utilizados em escala internacional nas reuniões da Organização Mundial 

do Comércio, devendo conter título (nome da organização, tópico da agenda, data, local e 

rodada de negociação), questões preambulares que identificam as intenções das partes 

signatárias em relação ao que é acordado no documento e o acordo em si, organizado em 

capítulos, subdivididos em artigos que apresentam aquilo que foi firmado e deverá ser adotado 

como medida entre as partes acordantes. 
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 No âmbito da Organização Mundial do Comércio o Consenso é preferido à votação, 

uma vez que busca aprovação total por todos os membros para legitimar um documento capaz 

de favorecer a todas as partes interessadas. Entretanto, como medida especial caso não haja o 

consenso entre todas as partes, deverá ser realizada votação, conduzida pela Mesa Diretora. A 

votação deverá ocorrer através do levantamento de placas quando a Mesa questionar quais 

membros são a favor e quais são contra a resolução proposta. Para que uma Resolução seja 

aprovada é necessária uma maioria simples dos votos, e abstenções são permitidas. Solicitações 

de votação para Emendas e Divisão da Questão seguem normalmente com aprovação por 

maioria simples, e solicitações de votação por Lista de Presença não tem necessidade de 

votação, uma vez que a Mesa reconheça o pedido e os (as) delegados (as) presentes concordem 

com tal disposição. 

Delegates can write letters to their governments in order to obtain authorization to 

undertake actions, to gain help regarding a particular matter or to request specific needed 

information.  

 A position paper must be delivered by the delegates to the Chair in the first session. 

This document must contain their country’s foreign policy regarding the topic in discussion. 

The Secretary-General shall immediately bring to the attention of the Security Council 

all communications from organs of the United Nations, States or general concerns regarding 

any matter that requires the consideration of this Council, always in accordance with the 

provisions of the UN Charter. 

The Secretary-General can designate members from the Secretariat to join any 

Council’s meetings. These members are able to provide logistical and technical support to the 

Council, entertaining the committee with any formal or informal documents specifically sent 

to the Council, as well as addressing any matter. Draft-communiqués reporting on behalf of the 

Council may also be sent to its appreciation, whenever the Secretariat finds it fit. 
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Decisions of the Security Council regarding procedural matters shall always be made 

by a simple majority of 9 (nine) members. Decisions on substantive matters shall be made by 

an affirmative vote of nine members without negative votes of the permanent members; also, 

under Chapter VI of the UN Charter and paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute can 

abstain from voting. The matters hereby considered as substantive are: the approval of 

Amendments to the Draft Resolution; the approval of Draft Resolutions; and approval of 

clauses/parts in a division of the question. 

All sessions of the Security Council are presumed to be closed, unless otherwise stated 

by the Secretariat. In other words, the sessions are secret and information on the proceedings 

is entrusted to the discretion of the participants. These closed Sessions follow always the format 

of a Moderated Caucus, except when Motions to change the debate are raised. 

Besides the three Points described in the General Rules of Procedure, the following 

Motions will be allowed (according to the order of precedence): Motion for Adjournment of 

the Session, Motion for Consultations (which functions in the same way as a Motion for an 

Unmoderated Caucus, having its same effects), Motion for Closure of Debate, Motion for 

Introduction of Draft Resolution, Motion for Introduction of an Amendment, Motion for 

Division of the Question, Motion for Roll Call Voting, and Motion to Issue a Presidential 

Statement. 

The only Motion in order after approving a Motion for Closure of Debate on a specific 

Draft Resolution is the one for Division of the Question. Before proceeding with the voting on 

the Draft Resolution, the President must declare the session open and the voting procedure will 

automatically take place, all statements being duly recorded and made available to the general 

public. After the voting procedure, open sessions follow a Speakers List as established under 

the General Rules of Procedure. During open sessions, only Motions for Adjournment of the 

Session and Motions for a Closed Session will be considered in order. 

During Open Sessions, voting procedures on substantive matters must be done on the 

basis of Roll Call Voting. All substantive matters require a simple majority to pass both in 

Closed or Open Sessions and delegates must demonstrate their intentions by raising their 

placard at the President’s request – in this case abstentions are not allowed. 
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A Motion for a Closed Session is a procedural matter and it must immediately be put 

to a vote – it is not necessary to hear speeches in favor and against. If the Motion passes, the 

session will be immediately closed to the public, statements will no longer be recorded and all 

individuals who do not belong to the Secretariat or to the Council delegations must be asked to 

leave the room. If a Draft Resolution fails, a Motion for a Closed Session will take precedence 

over other Motions. 

 In order to invite an individual or representative of an organization or government to 

participate (without right to vote on substantive matters) in the deliberations of the Council, 

any member of the Council can submit a written request to the President of the Council. The 

President will ask if any Council member is against the invitation. If there is no objection, the 

invitation will be issued. 

 If any member of the Security Council wishes to issue a letter addressed directly to the 

Secretary-General, or intended to be transmitted to an organization or government relevant to 

the deliberations of the Council, he or she must submit the proposed letter and a request in 

writing to the President of the Council. The President will ask if any Council member is against 

the letter. If there is no objection, the letter will be issued. 

 The General Speakers List can only be established once the debate has been closed and 

the session has been automatically opened. Delegates will be allowed to add their names to the 

Speakers List after the conclusion of the voting procedures and may do so only once. This 

speech will be the occasion to state the voting. 

The presidency of the Security Council shall be held in turn by the delegations that wish 

to do so. Each President shall hold office for the length of one session. Lots will be drawn in 

the first session among delegations willing to hold the presidency. 

Whenever the president of the session is seen to be fulfilling its responsibilities in a 

manner unsatisfactory to the members of the UNSC and the Secretariat, a change in the 

presidency is in order. This requires an informal written request signed by at least three 
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members, one of which must be a permanent member of the Council. This change will be put 

to a vote if the Secretariat considers appropriate and it requires a simple majority to pass. If the 

vote passes, the presidency is transferred for the rest of the session to the delegations scheduled 

to preside the next session. If this occurs, the plan will remain unchanged for the following 

sessions. Some delegations may be called upon to preside over multiple sessions without any 

problem. 

The President shall preside over the meetings of the Security Council and, under the 

authority of the Security Council, shall represent it in its capacity as an organ of the United 

Nations. 

Any delegate may move to issue a UNSC Presidential Statement (an UN official 

document meant to inform the public on some of the deliberations of the UNSC). If the Motion 

is ruled to be in order, the delegate will read the proposed text for the statement and the 

president will ask if any Council member is against it. If there is no objection, the statement is 

issued and released to the public. 

In Closed Sessions, more than one Draft Resolution and Amendments may be on the 

floor at the same time. All the Draft Resolutions and Amendments shall be discussed 

simultaneously, but the Council may approve only one resolution per topic. Before being 

introduced for debate, all Draft Resolutions and Amendments require the approval of the 

Secretariat. Draft Resolutions require five signatures and Amendments require three signatures 

to be introduced. Once a Draft Resolution or an Amendment has been introduced, it can be 

withdrawn only if all signatories remove their signatures. Friendly Amendments are allowed. 

Before voting an Amendment, delegates may move for Roll Call Voting. Draft Resolutions are 

voted in open sessions; therefore, the Roll Call Voting is automatically in order. 

Ponto de Privilégio 

Pessoal 
  

Em ordem a qualquer 

momento. Usado quando 

um delegado se sente 

desconfortável ou mal. 



 
43 

 

Ponto de Ordem   

Usado quando o 

seguimento das regras de 

procedimento está tendo 

problemas. Não está em 

ordem durante discursos. 

Ponto de Dúvida   

Em ordem quando o 

debate estiver aberto. 

Usado quando há dúvidas 

sobre as regras de 

procedimento. Não está em 

ordem durante discursos. 

Adiamento da Sessão  2/3 

Em ordem quando o 

debate estiver aberto. 

Refere-se a um adiamento 

do debate do Comitê até a 

próxima sessão. 

Debate Não-Moderado  ½ + 1 

Objetiva facilitar o debate. 

Requer tempo limitado e 

razão. O tempo não deve 

exceder 15 minutos. 

Mudança de Mesa  ½ + 1 

Objetiva facilitar o debate. 

Requer tempo limitado, 

tempo de discurso e razão. 

O tempo não deve exceder 

15 minutos. Cessões estão 

em ordem. 

Fechamento do Debate 2 contra 2/3 

Fechamento do debate em 

questões procedimentais 

ou substantivas. Se passa, 

o Comitê vai 

automaticamente para a 

votação da moção 

seguinte. É necessário 

discurso descrevendo a 

razão. 

Fechamento da Lista de 

Oradores 
Descrição da Mesa ½ + 1 

É necessário discurso 

descrevendo a razão. 

Reabertura da Lista de 

Oradores 
 2/3 

É necessário discurso 

descrevendo a razão. 

Introdução de Rascunho de 

Resolução 
  

Deve ser aprovado pela 

Mesa e requer oito 

assinaturas. 

Introdução de Emenda   

Deve ser aprovado pela 

Mesa e requer três 

assinaturas. Discurso 

procedimental é 

necessário. 
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Divisão da Questão 2 a favor e 2 contra ½ + 1 

4 partes do processo: 1) 

voto em uma moção para 

dividir a questão, 2) voto 

em cada proposta de 

divisão, 3) voto na 

inclusão de cada parte, e 4) 

voto na resolução final. 

Roll Call Voting   
Em ordem apenas em 

questões substantivas. 

As Nações Unidas, bem como outros órgãos, emitem Resoluções, as quais objetivam 

fazer pressão sobre os Estados-membros, expressar uma opinião ou recomendar uma ação a ser 

tomada. 

Os Rascunhos de Resolução não devem ser introduzidos em sessões formais antes de 

terem circulado entre os membros presentes, a fim de que os mesmos incorporem perspectivas 

diferentes ao documento.  

 As resoluções, especialmente da ONU, seguem um formato em comum. Seguem abaixo 

as três principais regras, que devem ser seguidas considerando que as sentenças devem conter 

numeração na esquerda e serem separadas por espaço simples: 

 

 O cabeçalho de uma resolução deve conter: 

- COMITÊ: o nome do órgão onde foi introduzido; 

- TÓPICO: o tema da resolução; 

- PATROCINADO POR: lista de países patrocinadores do documento. 
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 As cláusulas preambulares são aquelas que explicam o propósito de uma resolução, 

indicando os principais motivos das sugestões que seguem. Sendo assim, no preâmbulo de uma 

resolução não poderá haver cláusulas que proponham ação efetiva ou que façam declarações 

substantivas. Nesta parte da resolução é que são referidas as resoluções anteriores da ONU e 

precedentes relevantes do direito internacional. O preâmbulo também pode incluir recursos 

referentes ao senso comum ou questões humanitárias dos Estados-membros referentes à Carta 

da ONU, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc. Cada cláusula deve iniciar com 

um particípio em itálico, seguido por uma vírgula no final da sentença. 

Abaixo há uma lista parcial de verbos utilizados: 

Afirmando 

Acreditando 

Alarmados por 

Considerando 

Convencidos 

Declarando 

Desaprovando  

Enfatizando  

Levando em consideração 

Observando 

Plenamente conscientes 

Reafirmando 

Reconhecendo 

Recordando 

Tendo adotado 

Tendo em mente 

 

 

 

As cláusulas operativas listam recomendações para ações, bem como geram opiniões 

favoráveis ou desfavoráveis em relação a situações. Estas cláusulas podem requerer ações de 

Estados-membros ou de agências e organismos da ONU. Estas ações podem ser vagas ou 

específicas, dependendo do objetivo do órgão em questão. As específicas podem se referir à um 

chamado para um cessar-fogo, bem como as mais vagas podem se referir à uma denúncia ou à 

uma chamada para negociações. Lembramos que apenas as resoluções do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas são obrigatórias aos Estados. As cláusulas operativas começam 

com uma ação, com verbo no presente em itálico e são seguidas por um ponto-vírgula no final 

da sentença. 
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Abaixo há uma lista parcial de verbos utilizados: 

Aceita 

Afirma 

Aprova 

Autoriza 

Chama 

Confirma 

Condena fortemente 

Considera 

Convida 

Decide 

Enfatiza 

Encoraja 

Expressa seu apreço 

Lembra 

Observa 

Reafirma 

Recomenda 

Reitera 

Urge

 

Resolution 2379 (2017) 

United Nations Security Council 

Threats to international peace and security 

Sponsored by: United Kingdom, Sweden, EUA, Italy and Japan 

 

The Security Council, 

Reaffirming its resolutions 1265 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001), 1373 (2001), 1624 (2005), 

1894 (2009), 2106 (2013), 2150 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2242 (2015), 

2249 (2015), 2253 (2015), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 

2367 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017) and its relevant presidential statements, 

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, independence and unity of Iraq, 

in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, 
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Recalling that the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh) constitutes 

a global threat to international peace and security through its terrorist acts, its violent extremist 

ideology, its continued gross, systematic and widespread attacks directed against civilians, its 

violations of international humanitarian law and abuses of human rights, particularly those 

committed against women and children, and including those motivated by religious or ethnic 

grounds, and its recruitment and training of foreign terrorist fighters whose threat affects all 

regions and Member States, 

Condemning the commission of acts by ISIL (Da’esh) involving murder, kidnapping, hostage-

taking, suicide bombings, enslavement, sale into or otherwise forced marriage, trafficking in 

persons, rape, sexual slavery and other forms of sexual violence, recruitment and use of 

children, attacks on critical infrastructure, as well as its destruction of cultural heritage, 

including archaeological sites, and trafficking of cultural property, 

1. Reiterates its condemnation of all violations of international humanitarian law, violations and 

abuses of international human rights law, and acts of terrorism, and expresses its determination 

that, having united to defeat the terrorist group ISIL (Da’esh), those responsible in this group 

for such acts, including those that may amount to war crimes, crimes against humanity, and 

genocide, must be held accountable; 

2. Requests the Secretary-General to establish an Investigative Team, headed by a Special 

Adviser, to support domestic efforts to hold ISIL (Da’esh) accountable by collecting, 

preserving, and storing evidence in Iraq of acts that may amount to war crimes, crimes against 

humanity and genocide committed by the terrorist group ISIL (Da’esh) in Iraq, to the highest 

possible standards, which should be addressed by the Terms of Reference referred to in 

paragraph 4, to ensure the broadest possible use before national courts, and complementing 

investigations being carried out by the Iraqi authorities, or investigations carried out by 

authorities in third countries at their request; 

3. Underlines that the Special Adviser, while avoiding duplication of effort with other relevant 

United Nations bodies, will also promote throughout the world, accountability for acts that may 

amount to war crimes, crimes against humanity or genocide committed by ISIL (Da’esh), and 

work with survivors, in a manner consistent with relevant national laws, to ensure their interests 

in achieving accountability for ISIL (Da’esh) are fully recognized; 
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Este guia de estudos é um importante material que deve ser utilizado pelo (a) delegado 

(a) para compreender o tema de seu Comitê. O guia ajudará o (a) delegado (a) a compreender 

como o debate será direcionado e quais são os principais fatores de importância sobre o assunto 

tratado. Pedimos que os (as) delegados (as) utilizem este guia como uma base durante toda a 

simulação. Desse modo, espera-se que os (as) delegados (as) prestem muita atenção no presente 

documento. No entanto, no caso de ainda restarem dúvidas, pedimos para que os (as) delegados 

(as) nos contatem através de nosso e-mail: mundoritter@gmail.com. Durante o evento, nossa 

equipe do MUNDO Ritter 2018 estará sempre disponível para melhor assisti-los. 
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André Leonardo da Costa2 

Júlia Chaves3 

Natascha Prola4 

Rafaela Dias de Fraga5 

 

 

Este guia possui como objetivo a apresentação do caso que será simulado no âmbito da 

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) no MUNDO Ritter 2018: as rotas 

comerciais no Mar do Sul da China. De modo a construir um pensamento linear acerca do 

entendimento do caso a ser debatido, este guia estará estruturado da seguinte forma: 

primeiramente, será apresentado o escopo do comitê, a fim de que o leitor compreenda o 

funcionamento das estruturas da organização, assim como os objetivos que norteiam a atuação 

da ASEAN e de que modo esta vem se dando no âmbito internacional. Logo, serão apresentados 

também o histórico da organização e o problema que norteará a simulação, as disputas 

internacionais que envolvem as rotas comerciais que se estabelecem na região do Mar do Sul 

da China. Assim, para contribuir com a melhor compreensão das questões em litígio, serão 

apresentadas também as medidas prévias já adotadas em âmbito internacional visando 

solucionar tais problemas, e em seguida, serão expostas as posturas adotadas pelos países 

envolvidos em tais disputas, objetivando capacitar cada delegado para a construção de sua 

atuação durante as simulações. 

 

Palavras-chave: Rotas Comerciais; Ásia; Mar do Sul da China; ASEAN.  

                                                           
2 Acadêmico do 8º semestre do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis 

(Uniritter) - leonardo.dpj@gmail.com. 
3 Acadêmica do 4º semestre do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis 

(Uniritter). Membro do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS). Membro do Núcleo de Apoio e 

Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI) - juliabchaves1@gmail.com. 
4 Acadêmica do 6º semestre do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis 

(Uniritter). Membro do Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI) - 

natascha.prola1@gmail.com. 
5 Acadêmica do 5º semestre do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis 

(Uniritter) - diasf.rafa@gmail.com.  
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    Originada nos que foram, segundo o Secretário das Relações Exteriores da República 

das Filipinas - Narciso Ramos - tempos “incertos e críticos”, a Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN) celebra sua fundação em 1967. Durante o que foi um dos 

períodos mais conturbados da história, os Ministros das Relações Exteriores de cinco nações 

asiáticas concordaram no que diz respeito ao melhor curso de ação para o futuro da região: 

a cooperação. Os líderes ficaram conhecidos como os “Pais Fundadores”, sendo os Estados 

precursores a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, Singapura e a Tailândia (ASEAN, s/d). 

    Após difíceis dias de negociações referentes à transgressão do documento, os 

representantes das cinco nações chegaram a um acordo. A Declaração da ASEAN foi 

assinada em 8 de agosto de 1967 na cidade de Bangkok, Tailândia. Durante a assinatura do 

documento, os ”Pais Fundadores” discursaram sobre suas expectativas acerca da recém-

criada organização, com esperanças de que a região do Sudeste Asiático pudesse 

desenvolver-se em uma região capaz de se auto sustentar e defender de qualquer influência 

externa negativa6 (ASEAN, s/d). Também alegaram que cabia às nações asiáticas o 

reconhecimento de suas responsabilidades comuns de mapeamento do destino da 

região7(ASEAN, s/d).  

  Em um clássico discurso de Integração Regional, S. Rajaratnam8 traria que as nações 

assinantes do Acordo de Bangkok agora deveriam pensar em dois níveis distintos: o 

nacional e o internacional. Os interesses nacionais não mais deveriam ser tidos como os 

primeiros objetivos a serem alcançados pelos Estados, estes deveriam abrir mão de parte 

deles, e consequentemente de parcela de sua soberania9, para o bem da região. 

   

 

 

 

10 

                                                           
6 Adam Malik, Ministro das Relações Políticas e Exteriores da Indonésia. Disponível em: 

<http://asean.org/asean/about-asean/history/> 
7 Abdul Razak, Primeiro Ministro da Malásia. Disponível em: <http://asean.org/asean/about-asean/history/> 
8 Ministro das Relações Exteriores de Singapura. Disponível em: <http://asean.org/asean/about-asean/history/> 
9 Uma integração regional melhor constituída e em nível realmente profundo de integração, significa maior 

perda de soberania estatal. Não é o caso da ASEAN.  
10 Disponível em: <http://asean.org/>. Ir em ASEAN->ASEAN Structure. 
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Atualmente, a ASEAN é composta por dez países membros: Brunei Darussalam, 

Reino da Camboja, República da Indonésia, República Democrática Popular do Laos, 

Federação da Malásia, República da União de Myanmar, República das Filipinas, 

República de Singapura, Reino da Tailândia e República Socialista do Vietnã.   

 O Comitê de Representantes Permanentes - do qual fazem parte todos os países acima - 

possui quatro funções principais11:  

a) A monitoria e implementação das decisões tomadas pelos líderes 

b) A coordenação de problemas fronteiriços 

c) Fortalecer a relação da ASEAN com parceiros externos (como ASEAN +3) 

d) Providenciar suporte e orientação para o Secretariado da ASEAN  

 A ASEAN conta com um Secretário-Geral que coordena quatro departamentos principais: 

Departamento de Segurança Política (APSC), Departamento Econômico (AEC), 

Departamento Sociocultural (ASCC) e o Departamento de Assuntos Corporativos (CCA).  

 

Figura 1 - Estrutura Organizacional da ASEAN 

 

  

Fonte: ASEAN (2016).12 

 

A ASEAN passou a organizar-se da forma como é estruturada hoje a partir de 1976, 

depois da Conferência de Bali (KELING; SOM; et all, 2011, p. 5). Foram criados cinco comitês 

principais, que são encarregados de gerir todos os assuntos referentes à organização: 

1. Comitê de Chefes de Estado (ASEAN Head of States meeting), para programas de 

cooperação política e econômica; 

2. Reunião de Ministros das Relações Exteriores (ASEAN Foreign Ministers meeting), 

ocorre uma vez por ano; 

                                                           
11 Disponível em: <http://asean.org/asean/asean-structure/committee-of-permanent-representatives/> 
12 Imagem alterada (recorte) em função de espaço.  
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3. Reunião de Ministros da Economia (ASEAN Economic Ministers meetings), ocorre 

duas vezes por ano; 

4. Comitê de outros ministros da ASEAN (ASEAN other Ministers), e; 

5. Reunião de Secretariados da ASEAN (ASEAN Secretariats) (KELING; SOM; et all, 

2011, p. 5).  

 

As reuniões de Chefes de Estado são as mais importantes, pois dizem respeito à 

formação de estratégias e políticas conjuntas entre os estados-membro. Todos os assuntos 

econômicos são debatidos na reunião de Ministros da Economia, já todos os assuntos 

precipuamente políticos são debatidos na reunião de Ministros das Relações Exteriores. O 

Comitê de outros Ministros discorre sobre problemas de natureza social e cultural (KELING; 

SOM; et all, 2011, p. 5). 

 

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)13 foi primeiramente definida 

com objetivos predominantemente políticos e securitários, bem como apresentava uma agenda 

que evidenciava a cooperação em áreas como cultura, economia e saúde (ICTSD, 2008). 

Posteriormente, na década de 1990, a Associação progrediu para arranjos de caráter econômico, 

no qual, os países membros determinaram a formação de uma Área de Livre Comércio da 

ASEAN (AFTA, em inglês) que será gradativamente implantada em todos os membros. Os 

objetivos que compõem a Declaração da ASEAN (ou Declaração de Bangkok) estabelecida em 

1967 são basicamente:   

 

I. Ampliar o crescimento econômico, o desenvolvimento social e cultural na região por 

meio de empreendimentos buscando a igualdade e cooperação, com o propósito de 

fortalecer as bases de uma coletividade próspera e estável das Nações do Sudeste 

Asiático;  

II. Proporcionar a paz e a segurança regional através do seguimento de normas da justiça e 

ao Estado de direito na relação entre os Estados membros e o cumprimento dos 

fundamentos da Carta das Nações Unidas;    

III. Fomentar a colaboração e assistência recíproca em situações de interesse comum nos 

âmbitos econômicos, culturais, sociais, científicos, técnicos e administrativos;  

                                                           
13 Ver site oficial da ASEAN: http://asean.org/. 
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IV. Propiciar assistência mútua em treinamento e pesquisa nas esferas educacionais, 

profissionais, técnicas e administrativas;  

V. Colaborar de forma mais eficaz para a maior utilização de sua agricultura e indústrias, a 

expansão de seu comércio, incluindo o estudo dos problemas do comércio internacional 

de mercadorias, a melhoria de suas instalações de transportes e comunicações e a elevação 

do padrão de vida de seus povos; 

VI. Realizar estudos sobre o Sudeste Asiático e suas características;   

VII. Preservar uma relação próspera com as organizações internacionais e regionais com 

características semelhantes a ASEAN, e buscar uma cooperação mais conveniente entre 

si.   

A presente Declaração de Bangkok foi respectivamente assinada pelos cinco países 

fundadores: Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia e Filipinas. Estes países em conjunto 

estabeleceram os objetivos citados anteriormente para o desenvolvimento da associação, bem 

como a busca da integração do sudeste asiático. Em 1999, o Camboja incorporou a associação 

totalizando os dez países membros da ASEAN, buscando os mesmos princípios e objetivos da 

organização a fim de prosperar suas sociedades e desenvolvimento econômico. 

Mais amplamente, os Estados-membros comprometem-se igualmente através de 

esforços conjuntos e de programas de cooperação, em todos os campos - social, cultural, 

assistência e capacitação técnica recíproca, nas áreas da agricultura e indústria, educacionais, 

profissionais e administrativas, expansão comercial e melhorias no transporte e infraestrutura 

de comunicação. Com base nisso, durante a 27ª Reunião Ministerial da ASEAN, no ano de 

1994, foi constituído o Fórum Regional da ASEAN (ARF)14 com o propósito de: i) promover 

o diálogo multilateral e a consulta sobre questões política e de segurança de interesse e 

preocupações comuns; e ii) para fazer contribuições significativas para os esforços de 

fortalecimento da confiança e diplomacia preventiva na região Ásia-Pacífico (ASEAN 

REGIONAL FORUM, 1994).  

Os líderes da ASEAN buscando estreitar as relações de interação e cooperação regional, 

concordaram em estabelecer regras de valores compartilhadas, bem como mecanismos comuns 

para atingir os objetivos e princípios contidos na Declaração da ASEAN, conforme citados 

anteriormente. Neste sentido, constituíram a Comunidade de Segurança Política da ASEAN 

                                                           
14 Atuais países participantes do Fórum Regional da ASEAN: Austrália, Bangladesh, Brunei Darussalam, 

Camboja, Canadá, China, República Popular Democrática da Coreia, União Europeia, Índia, Indonésia, Japão, 

Laos, Malásia, Mongólia, Myanmar, Nova Zelândia, Paquistão, Nova Guiné, Filipinas, República da Coreia, 

Rússia, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor-Leste, Estados Unidos e Vietnã. 
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(APSC, em inglês), no qual, comprometem-se a confiar exclusivamente em processos pacíficos 

na resolução de divergências intra-regionais e consideram a sua segurança fundamentalmente 

ligada entre si e ligada por localização geográfica, visão comum e objetivos (ASEAN, s/d). 

Desse modo, a APSC subentende três características principais:15 

I. Uma comunidade baseada em regras de valores e normas compartilhadas; 

II. Uma região coesiva, pacífica, estável e resiliente, com responsabilidade 

compartilhada por segurança abrangente; e  

III. Uma região dinâmica e voltada para o exterior em um mundo cada vez mais 

integrado e interdependente. 

 

A ASEAN também destaca a consolidação para uma integração econômica entre os 

Estados, concentrando seus esforços nas negociações na região do Sudeste Asiático para a 

criação de uma Área de Livre Comércio embasada nas relações intrabloco, pois reconhece que 

a integração econômica regional é uma estratégia dinâmica em curso.  Em essência, na Quarta 

Cúpula de Cingapura, no ano de 1992, adotaram o Acordo de Quadro de Cooperação 

Econômica16 que estabelecia de forma não detalhada um conjunto de medidas gerais para 

intensificar a cooperação econômica entre os Estados, que posteriormente levaria a formação 

da Área de Livre Comércio da ASEAN (POLIDO, 2008).   

 

A ASEAN +3 (Asean Plus Three, ou APT) corresponde aos países membros da ASEAN 

integrando também mais três países asiáticos: China, Japão e Coréia do Sul. A APT iniciou seu 

processo integracionista após a crise asiática de 1997 (com o intuito de prevenir outras crises 

no continente) e com o crescimento significativo da China no sistema internacional.17 Foi 

estabelecido formalmente somente no final do século 20, na qual os líderes emitiram uma 

Declaração Conjunta (Joint Statement) sobre a Cooperação do Leste Asiático na Terceira 

Cúpula da ASEAN +3 em Manila nas Filipinas.   

                                                           
15 ASEAN Secretariat. ASEAN Political-Security Community Blueprint. 2009. Disponível em: 

<http://asean.org/storage/images/archive/5187-18.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018. 
16 Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation. Disponível em:  

<http://www.asean.org/storage/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effective_Preferential_Tariff/Frmewor

k2Agreements%20on%20Enhancing%20ASEAN%20Economic%20Cooperation%20.pdf>. Acesso em: 26 jun. 

2018. 
17 <https://www.thebalance.com/what-is-asean-3305810>. Acesso em 15 jun. 2018. 
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O documento definiu os principais objetivos da cooperação, seus princípios e também 

orientações complementares de colaboração dos países membros da APT. Os representantes 

dos países fundamentam-se em fortalecer e aprofundar a cooperação na Ásia Oriental em 

diversos setores, tais como: econômico, político, social, cultural, meio ambiente, 

desenvolvimento, entre outros. Na 11° Cúpula da APT realizada em 2007 em Cingapura, a 

segunda Declaração Conjunta nomeada "Construindo os fundamentos da Cooperação ASEAN 

+3" (Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation) ratificou como o 

principal mecanismo de desenvolvimento a longo prazo para construir uma comunidade do 

Leste Asiático, tendo o apoio da ASEAN como a principal base.  

Por conseguinte, a Asean Plus Three18 transformou-se em um mecanismo importante para 

desenvolver o regionalismo do Leste Asiático. Além dos objetivos e princípios estabelecidos, 

os países em conjunto buscam ampliar áreas como: segurança interna e externa, política, crime 

transnacional, turismo, agricultura e desenvolvimento rural, energia, pequenas e médias 

instituições privadas, bem-estar social, tecnologia, inovação e saúde pública (ASEAN, 2018). 

  

O Mar do Sul da China também conhecido como Mar da China Meridional, é um ponto 

estratégico devido a seus arquipélagos e outras formações naturais, dentro de uma área com 

cerca de 3.500.000 km², abarcando uma grande reserva natural, especialmente de petróleo e gás 

natural, porém há uma grande importância para o fluxo comercial internacional, utilizado não 

somente pelos os países com acesso a bacia, mas também por diversos países do mundo, como 

por exemplo EUA (JUNG, FILHO, BORGES, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Maiores informações e notícias em: <https://aric.adb.org/initiative/association-of-southeast-asian-nations-

plus-three-cooperation-on-energy-transport-and-information-communications-technology>. Acesso em 29 mai. 

2018. 
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Figura 2 - Mar do Sul da China 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Dada a proximidade dos país da região surge um conflito de sobreposição de acesso ao 

mar dos onze países da região (Estados membros da ASEAN e China), criando disputas 

territoriais e jurisdicionais que desde então vêm sendo tratada de forma delicada e com 

condução pacífica com o intuito de criar um ambiente de confiança entre as partes para que haja 

uma solução pacífica para o conflito. 

Mesmo antes das Grandes Navegações a tecnologia náutica chinesa já era líder mundial 

e possuía grande conhecimento naval (KISSINGER, 2011, p.26 apud JUNG, FILHO, 

BORGES), porém a conquista e exploração do estrangeiro não era foco principal chinês que se 

limitava às ilhas mais próximas, somente na dinastia Ming (1368-1644) a frota chamada de 

“navios do tesouro” tinha o intuito comercial com outros países, mas somente em 1514 teve 

contato com o ocidente quando os portugueses chegaram à região e iniciaram relações 

comerciais com Macau. Porém após a União Ibérica, portugal perdeu força comercial na região 

abrindo espaço para outros países e a Dinastia Qing substituiu a dinastia Ming que com a 

Revolução Industrial no século XVIII colocava em desvantagem os chineses na sua própria 

região, tentando assim aumentar sua presença através da expansão territorial. (JUNG, FILHO, 

BORGES, 2017). 
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Em 1760 a maior parte das relações comerciais com a China era feita com a Grã-

Betanha, em 1793 com a missão Macartney19, fica clara a não colaboração chinesa com os 

estrangeiros e também com a missão chinesa para apreender Ópio e os envolvidos que os 

ingleses comercializavam com os indianos, dando início a Guerra do Ópio (Kissinger, 2011 

apud JUNG, FILHO, BORGES, 2017). Desde então a região do Mar do Sul da China foi alvo 

de interesse de vários Estados que com o crescimento japonês que atuava de forma imperialista 

na região dando início a Primeira Guerra Sino-Japonesa e a consecutiva perda chinesa que 

tiveram que pagar indenização e ceder ilhas estratégicas da região, aumentou o interesse das 

potências do ocidente. 

Tal evento acabou chamando a atenção das demais potências. Outras nações 

capitalistas queriam competir por tais territórios. Somaram-se Rússia, Alemanha, 

EUA, e Japão, aos tradicionais Inglaterra e França. “Cada País reagia ao avanço dos 

demais” (KISSINGER, 2014, p. 96). Segundo Visentini e Pereira (2012), os britânicos 

seguiram sua expansão em direção ao sudeste asiático, anexando a Birmânia (1866) e 

a Malásia (1874), controlando, desse modo, a passagem estratégica do Oceano Índico 

para o Pacífico. A França avançava pela Indochina em 1862, anexando a Cochinchina 

e o Camboja em 1863. (JUNG, FILHO, BORGES, 2017). 

Após vários conflitos na região e o crescimento Chinês que através da vitória na 

segunda guerra do ópio trouxe a posse chinesa as ilhas e territórios Manchúria, Formosa 

(Taiwan), ilha dos Pescadores, ilha Spratly e ilhas Paracel, colocou a China em um alto nível 

de disputa pela região do Mar do Sul da China quando as demais potências se afastaram da 

região devido a Primeira Guerra Mundial. (JUNG, FILHO, BORGES, 2017). 

O meio diplomático é o principal mecanismo do bloco para a manutenção da paz e da 

estabilidade na região do Mar do Sul da China e está sendo desenvolvido, diretamente, pelos 

governos dos Estados membros da ASEAN e China que trabalham para construir uma parceria 

de boa vizinhança e de confiança apesar da atuação inegociável da China sobre alguns aspectos. 

Através do entendimento mútuo entre as partes, enxergou-se a necessidade de promover um 

ambiente pacífico e amigável na região, consolidando o comprometimento com os povos e com 

o crescimento e prosperidade econômico desta região. 

                                                           
19 Tentativa britânica de negociação com a China que terminou em fracasso devido à “arrogância chinesa”. A 

partir 

desse momento, as investidas inglesas ficaram mais fortes e constantes, resumidas em uma frase: “se a China 

continuasse fechada, as portas seriam derrubadas” (PEYREFITTE apud KISSINGER, 2011, p. 60). 
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Embora protestos para a utilização do Mar do Sul da China e as ilhas da região tenham 

sido presentes em distintos períodos da história entre China e os países ASEAN o acirramento 

dessas contestações é considerado recente, pois foi apenas a partir da década de 70 que as 

tensões entre China e os países em causa sobre as ilhas Paracel e ilhas Spratly e 

consequentemente da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) tiveram alguns fatores que alteraram 

o nível de tensão da região.  

 

O documento disponível em inglês “Declaration on the Conduct of Parties in the South 

China Sea (DOC)”, é o resultado de diversas reuniões feitas entre os Chefes de Estados, 

Ministros de negócios estrangeiros e Secretários dos Estados membros da ASEAN e China 

desde o início do processo de diálogo em 1991 e é o principal meio de resolução do conflito 

entre os Estados envolvidos. 

Através de resoluções diplomáticas, este documento nasceu para ditar as condutas de 

relacionamento e negociação e principalmente sobre a utilização do Mar da China Meridional 

entre os Estados com acesso a ele, embasando suas intenções e negociações nos princípios 

universais reconhecidos no Direito Internacional, bem como a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, os Cinco Princípios da Coexistência Pacífica e o Tratado de Amizade 

e Cooperação no Sudeste Asiático. (JOINT STATEMENT ON THE APPLICATION OF THE 

CODE FOR UNPLANNED ENCOUNTERS AT SEA IN THE SOUTH CHINA SEA, 2016) 

 

      Uma região geograficamente pequena mais de importância estratégica gigante, o Mar do 

Sul da China está localizado no leste asiático com acesso ao mar por vários países reúne o litígio 

territorial e soberania sobre o mar entre seis países, são eles: China, Filipinas, Malásia, Brunei, 

Taiwan e Vietnã. O conflito se acirra a partir do momento em que as diretrizes do direito 

internacional disponíveis para a divisão de soberania sobre o mar não coincidem com a 

realidade da região, porque as determinações sobre o direito do mar não satisfazem as partes. 

(JUNG, FILHO, BORGES, 2017). 

O conflito sobre a soberania da região do Mar do Sul da China se divide principalmente 

por dois principais argumentos que veremos a seguir. 
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A linha de nove traços é uma reivindicação histórica chinesa que reclama a totalidade 

do Mar do Sul da China para si e assegura que as origens das suas pretensões remontam à 

Dinastia Han (206 a.C – 220 d.C) e à utilização do Mar do Sul da China por pescadores chineses 

desde essa data (PEREIRA, 2004, p. 106), porém somente em 1887 houve a primeira 

reivindicação oficial através de um tratado20 assinado com a França, mediante o qual se dividiu 

o Golfo de Tonkin, que Pequim interpreta como extensível a todas as Ilhas do Mar do Sul da 

China (PEREIRA, 2004). 

Figura 3 - Mapa com a chamada “linha de nove traços” 

 

Fonte: BBC Graphic (2011). 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (também conhecida por sua 

abreviação em inglês - UNCLOS) foi celebrada em Montego Bay, na Jamaica, em 10 de 

dezembro de 1982. Sua assinatura e posterior ratificação garantem a obrigatoriedade do acordo 

para, atualmente, mais de 154 países, além dos membros da União Europeia (TREVES, s/d). A 

Convenção é considerada a “Constituição dos Mares” e somente foi possibilitada através dos 

esforços das Nações Unidas para codificar as normas esparsas e/ou costumeiras do Direito 

Internacional sobre o mar territorial e os oceanos. 

                                                           
20 Convenção à respeito da Delimitação da Fronteira entre China e Tonkin, que determinava a jurisdição de cada 

parte sobre o MSCh. 
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         A UNCLOS é composta de 320 artigos e 3 anexos. Os artigos dizem respeito, de 

maneira geral, aos limites do mar territorial (12 milhas náuticas a partir do litoral de um estado) 

e à impossibilidade de declaração de jurisdição nacional sob determinadas áreas dos oceanos, 

como o solo e qualquer extensão que não as dos limites anteriormente citados (TREVES, s/d). 

Além disso, discorre sobre as regras gerais de exploração dos recursos naturais dos mares, bem 

como atende a questões ambientais21 e atenta à diminuição da poluição. Os artigos mais 

relevantes estão dispostos da seguinte maneira  (UNITED NATIONS, s/d): 

 

● Artigos 3º a 16º: limites e características do mar territorial; 

● Artigos 17º a 32º: passagem inocente no mar territorial; 

● Artigos 33º: zona contígua; 

● Artigos 55º a 75º: zona econômica exclusiva; 

● Artigos 86º a 120º: alto mar e provisões gerais; 

● Artigos 121º: regime de ilhas; 

● Artigos 124º a 132º: direito de acesso ao mar (e a chegar por ele) dos estados terrestres, 

bem como liberdade de trânsito; 

● Artigos 186º a 191º: resolução de disputas e opiniões consultivas; 

● Artigos 192º a 237º: proteção e preservação do meio-ambiente marinho; 

● Artigos 279º a 299º: formas e órgãos responsáveis pela resolução de litígios. 

  

A UNCLOS previu a criação de um tribunal judicial independente, denominado 

Tribunal Internacional para o Direito do Mar. O Tribunal possui jurisdição sobre qualquer 

assunto referente à interpretação e aplicação da Convenção e é responsável por julgar litígios 

referentes às mesmas (ITLOS, s/d). Dispondo de tais ferramentas, seria o instrumento ideal para 

arbitrar as disputas legais do conflito, no entanto alguns países envolvidos não reconhecem sua 

competência, dificultando qualquer tentativa de arbitragem.  

 

“ ”

No início do século XXI, a República Popular da China como líder regional devido sua 

extensão territorial e a sua forte posição no oriente, consolidou a ascensão de seu programa de 

desenvolvimento econômico como uma forte candidata à hegemonia (ARRIGHI, 2008). O ex-

                                                           
21 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_o_Di

reito_do_Mar> . 
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presidente do Banco Mundial, Justin Yifu Lin declarou que, em menos de quarenta anos, a 

China alcançou o nível de país com renda de classe média alta (LIN, 2015). O progresso 

econômico auxiliou a ampliação da influência internacional da China nas últimas décadas, além 

de proporcionar uma nova visão dos Estados em relação ao extremo oriente e o sudeste asiático.   

A Nova Rota da Seda, também conhecida como One Belt, One Road (OBOR) 

oficialmente apresentada pelo presidente chinês Xi Jinping no ano de 2013, compreende o 

objetivo de estabelecer rotas comerciais capazes de ligar o sudeste asiático à Europa. Tem 

propósitos como: fomentar a circulação de pessoas, a distribuição de recursos e a aproximação 

entre os mercados - promovendo o regionalismo e uma cooperação econômica que favorece 

todos os países envolvidos (THE STATE COUNCIL THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 

CHINA, 2017). A construção da OBOR compreende dois grandes projetos de  infraestrutura, 

uma delas é a Silk Economic Road (componente terrestre) que percorre a Ásia Central, o Oriente 

Médio, Rússia até a Europa e a Maritime Silk Road (componente marítimo) que ligará o sudeste 

asiático à Costa da África, pelo Oceano Índico, Canal de Suez até o Mediterrâneo chegando no 

continente Europeu (STATE COUNCIL THE PEOPLE’S  REPUBLIC OF CHINA, 2017).   

 

Figura 4 - Mapa da Nova Rota da Seda 

 

Fonte: Belt and Road Center (2017).  

  

Analisando o trajeto traçado pelo mapa, evidenciamos a Eurásia em destaque  no projeto 

chinês, logo a perspectiva geopolítica de Halford Mackinder (2004) torna-se essencial para 

entendermos a importância da escolha desta localidade na visão geoestratégica para a conquista 

da hegemonia (VESENTINI, 2012). Segundo Mackinder (2004), a teoria do Heartland se baseia 
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em: “Quem controla o heartland (coração da terra) domina a ‘área pivô’, quem domina a ‘área 

pivô’ controla a ‘ilha mundial’, e quem controla a ‘ilha mundial’, domina o mundo”. A Eurásia 

é caracterizada com um amplo território, dispõe de um dos maiores rios do mundo além de 

inúmeras riquezas naturais, que proporcionam por fim um ambiente favorável ao 

desenvolvimento (VESENTINI, 2012). 

A China é maior investidor do projeto, também contando com a cooperação dos países 

anexos ao novo programa. A obra tem propostas como criar e reestruturar portos, estradas, 

aeroportos e ferrovias nos países que receberam as rotas. Como resultado dessa estrutura, 

estima-se o aumento das exportações e do comércio regional, além da maior facilidade de 

acesso à recursos naturais e/ou fontes de energia concentrados majoritariamente no Oriente 

Médio (KOTZ, 2017). O governo chinês elaborou um Silk Road Fund (fundo para a OBOR) 

estimado em US$40 bilhões para auxiliar somente o objetivo do cinturão do One Belt One Road 

(THE ECONOMIST, 2015). O fundo é segurado pelo China Investment Corporation (fundo 

soberano da China), China Development Bank (banco de desenvolvimento), pelo Export-Import 

Bank of China (banco de exportação e importação) e pela State Administration of Foreign 

Exchange (administração de câmbio). (THE ECONOMIST, 2015). O Banco Asiático de 

Investimento em Infraestrutura (AIIB) foi elaborado para auxiliar o financiamento da 

construção da OBOR, além de oportunizar um avanço financeiro aos projetos da região os quais 

necessitam de investidores na atual situação asiática de progresso e desenvolvimento 

econômico. (BRITES & JAEGER, 2016).   

A ampliação da conectividade entre os Estados; o aumento dos fluxos de comércio e 

investimentos resultam em um melhor desenvolvimento dos Estados integrantes do projeto 

(STATE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF CHINA, 2016). Além do mais torna-se uma 

oportunidade de lançar a China no Sistema Internacional como uma nova potência 

geoeconômica e geopolítica do continente.   

Segundo o geopolítico norte-americano, Alfred T. Mahan, em sua teoria, a base para a 

hegemonia mundial estaria no controle das rotas marítimas22, no qual circulam as rotas de 

comércio internacional. O monopólio do poder marítimo seria imprescindível para um Estado 

                                                           
22 Mahan desenvolveu a teoria Sea Power expressando o desenvolvimento norte-americano no início do século 

XIX, no entanto podemos representar a mesma teoria atualmente com a conjuntura do Mar do Sul da China.  
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tornar-se uma importante potência mundial (VESENTINI, 2012). Considerando este aspecto 

geopolítico além das riquezas naturais observadas no recorrente mar do sul da China, condutas 

internacionais são elaboradas a fim de garantir o respeito do direito internacional e almejar uma 

integração cooperativa entre os Estados envolvidos.  

As ações tomadas no mar do sul da China são desafiadoras para o desenvolvimento da 

região. Pequim está ampliando a sua presença militar ao construir sete novas bases em alto mar, 

militarizando a área supracitada (SPUTNIK, 2018). No entanto há a presença de bases militares 

norte-americanas nas proximidades objetivando o conflito com a Coréia do Norte. As relações 

entre China e as Ilhas Maldivas trouxe benefícios ao deliberar o Free Trade Agreement with 

China23 (Acordo de Livre Comércio com a China), sendo o primeiro acordo comercial das Ilhas 

Maldivas (THE DIPLOMAT, 2018). Além do acordo comercial, as Maldivas assinaram um 

documento inteirando a sua participação na Nova Rota da Seda significando ser uma associada 

importante no projeto. Ainda assim, apresenta-se impasses sobre as ilhas na região que são 

levadas a julgamento em órgãos do direito internacional para deliberar quais são os Estados 

legítimos. A questão do Mar do Sul da China também é um assunto de segurança fundamental 

para os países da ASEAN e é vista como o intermédio para a cooperação do bloco. É notório o 

protecionismo que a China adotou na região e também, não podemos deixar de mencionar, a 

importância energética e geopolítica. O Mar do Sul da China torna-se uma área de disputas 

devido a existência de jazidas de petróleo e gás natural, além de ser o corredor de rotas 

marítimas importantes para o mundo (THE DIPLOMAT, 2017).   

 

Conforme já tratado anteriormente, as disputas em torno do Mar da China Meridional 

possuem grande relevância econômica - especificamente no que diz respeito às potenciais 

reservas de petróleo - gerando importantes desdobramentos geopolíticos. Buscando uma 

decisão sobre a legalidade da reivindicação histórica da China à sua chamada “linha de nove 

traços”, no ano de 2013, as Filipinas iniciaram um procedimento arbitral contra o governo 

chinês para assentar os direitos e obrigações das partes em relação à região, buscando constatar 

de que a China agiu de forma prejudicial aos interesses filipinos através da construção de ilhas 

artificiais e consequente dano ambiental dentro da Zona Econômica Exclusiva das Filipinas 

(ZEE). A eventual decisão da Corte Permanente de Arbitragem (CPA)24 foi fortemente 

                                                           
23 Disponível em: https://thediplomat.com/2018/01/the-china-maldives-connection/ 
24 Ver site oficial da Permanent Court of Arbitration: https://pca-cpa.org/en/home/ 

http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201712/20171202683630.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201712/20171202683630.shtml
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favorável à posição das Filipinas, alegando não haver uma base legal sobre as atividades 

chinesas25. Desde então, a China afirmou repetidamente que não aceita a legalidade do processo 

e recusou-se a participar em deliberações ou aceitar as decisões da CPA26. Nesse contexto, as 

Filipinas reivindicaram à Corte que estabelecesse:  

 

● Os direitos marítimos no Mar da China Meridional, como os das Filipinas, não podem 

ir além daqueles expressamente permitidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (UNCLOS); 

● As reivindicações da China sobre a jurisdição dos direitos soberanos e aos “direitos 

históricos”, com respeito às áreas marítimas do Mar da China Meridional abrangidas 

pela chamada “linha de nove traços”, são contrárias à Convenção e sem efeito legal na 

medida em que eles excedem os limites geográficos e substantivos dos direitos 

marítimos da China expressamente permitidos pela UNCLOS; 

● A China respeitará os direitos e liberdades das Filipinas nos termos da Convenção, 

cumprirá as obrigações que lhe incumbem por força da Convenção, incluindo as que 

sejam relevantes para a proteção e preservação do meio marinho no Mar da China 

Meridional, tendo em devida conta as Filipinas sob a Convenção; 

● A China violou suas obrigações sob a Convenção para proteger e preservar o meio 

ambiente marinho no Scarborough Shoal, na Second Thomas Shoal, no Cuarteron Reef, 

no Fiery Cross Reef, no Gaven Reef, no Johnson Reef, no Hughes Reef e no Subi Reef. 

  

 A China, em contrapartida, argumenta que a Corte Permanente de Arbitragem não 

possui jurisdição sobre o caso, e apresenta as seguintes premissas:27  

 

● A China e as Filipinas acordaram, através de instrumentos bilaterais e da Declaração 

sobre a Conduta das Partes no Mar da China Meridional, para resolver suas disputas 

                                                           
25 PERLEZ, Jane. Tribunal Rejects Beijing’s Claims in South China Sea. The New York Times. 12 jul. 2016. 

Disponível em: <https://www.nytimes.com/2016/07/13/world/asia/south-china-sea-hague-ruling-

philippines.html>. Acesso em: 17 abril. 2018. 
26 É uma instituição intergovernamental estabelecida na Convenção de Haia, no ano de 1899, na Holanda, foi uma 

das medidas de grande relevância a ser criada, no intuito de facilitar a arbitragem e outras formas de resolução de 

disputas da comunidade internacional, suscitando na resolução pacífica entre os Estados que a compõem.   
27 ___________. The South China Sea arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of 

China). Permanent Court of Arbitration, The Hague, The Netherlands, jul. 2016. Disponível em: <https://pca-

cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf>. Acesso 

em: 23 mai. 2018. 
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relevantes através de negociações. Ao iniciar unilateralmente a presente arbitragem, as 

Filipinas violaram sua obrigação sob a lei internacional; 

● A essência do objeto da arbitragem é a soberania territorial sobre vários aspectos 

marítimos no Mar da China Meridional, que está além do escopo da Convenção e não 

diz respeito à interpretação ou aplicação da mesma e; 

● Mesmo admitindo, que o objeto da arbitragem visava a interpretação ou a aplicação da 

Convenção, essa matéria constituiria parte integrante da delimitação marítima entre os 

dois países, cabendo assim ao âmbito da declaração apresentado pela China, em 2006, 

de acordo com a Convenção, que exclui as disputas relativas à delimitação marítima da 

arbitragem obrigatória e outros procedimentos obrigatórios de solução de controvérsias. 

 

 

A disputa pela hegemonia na região do Mar do Sul da China tem feito os Estados 

Unidos da América aumentar sua presença na região, contrabalanceando a projeção de poder 

da China e buscando diminuir a capacidade de dissuasão da potência regional. Tal presença é 

possível com ajuda de seus aliados regionais como Japão, Filipinas, Cingapura, Vietnã e Índia. 

Com isso ele faz com que a disputa global por uma região estratégica do comércio mundial se 

torne aparentemente uma disputa regional, e consegue defender seus interesses a nível regional. 

Os EUA utilizam o argumento de que nenhuma área que seja muito importante para 

acesso de grandes partes do mundo deva ser exclusiva apenas a um Estado, advertindo Pequim 

sobre a militarização do Mar do Sul da China e as consequências que sofreram em curto e longo 

prazo (SITE TERRA, 2018). Além de sua atuação política na região, a marinha dos EUA está 

presente com destroyers de mísseis guiados chegando a 12 milhas náuticas de uma ilha artificial 

chinesa (O GLOBO, 20180). Tal manobra é chamada de “operação de liberdade de 

navegação”28. Essas ações são seguidas pela assinatura de um memorando do presidente Donald 

Trump, que estabelece US$ 60 bilhões em tarifas sobre a importação de produtos chineses 

(SITE SPUTNIKNEWS, 2018) 

Devido a influência ético chinesa a Malásia evita criticar publicamente a China. Isto 

porque, 25% da população na Malásia é de origem chinesa, e há uma importância econômica 

chinesa para a península. Mesmo acreditando na cooperação e negociação multilateral da 

ASEAN para os conflitos da região, o país busca ajuda para a reivindicação das águas e 

                                                           
28 Convenção da Nações Unidas sobre o Direito do Mar, artigo 87 (1). 
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territórios que cercam a fronteira a leste da península através de outros mecanismos como a 

Parceria Transpacífico (TPP), e faz parte do Tratado de Defesa das Cinco Potências desde 1971. 

A República das Filipinas foi o primeiro membro da ASEAN a trazer as reivindicações 

para a organização sobre as ilhas Spratly. Se trata de uma estratégia de utilizar a organização 

para criar pressão em conjunto contra a China através do Código de Conduta, e encontrar uma 

solução pacífica para o conflito. Uma cooperação com EUA e Japão tem ajudado o país a 

atualizar sua marinha, por meio de doação de navios da guarda costeira dos EUA. Também, 

junto com o apoio das grandes potências, têm sustentado a aplicação do Direito Internacional 

sobre o Mar na região e está ocupando militarmente nove pontos da região.  

Sua última estratégia foi mover uma Ação Legal contra a China no Tribunal 

Internacional do Direito do Mar (ITLOS). Apesar da decisão favorável à Filipinas não ser 

reconhecida pela China, o país acredita que ter o reconhecimento internacional a favor de suas 

reclamações é um instrumento importante. Além disso, o país busca manter ativa sua força 

militar, realizando exercícios militares na região em conjunto principalmente com os EUA, 

manobra conhecida como “Balikatan” e que são praticadas anualmente. (PORTAL EBC, 2018). 

Como um centro comercial regional e importante parceiro comercial do governo Chinês, 

a República da Singapura representa uma expressiva força diplomática entre os Estados-

membros da ASEAN. Embora o país não tenha reivindicações próprias no Mar do Sul da China 

e não tome partido das reivindicações específicas dos requerentes, acredita que as tensões na 

região devam ser resolvidas pelas partes envolvidas de acordo com o direito internacional, 

incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). O governo 

continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as partes interessadas para promover 

a unidade, a credibilidade e a centralidade da ASEAN. 

Em meio às tensões reemergentes no leste asiático, o Japão assume uma postura mais 

proativa sobre a questão, em termos de estabelecer a paz e estabilidade na região. Apesar de 

não ser um reivindicador dos direitos territoriais, o país trabalha continuamente para garantir a 

liberdade de navegação sobre a área marítima com o intuito de assegurar uma rota estável para 

o comércio e o transporte de energia. Bem como assegurar a segurança na Ásia Oriental, que é 

comprometida pela escalada de disputas territoriais. Durante a Sexta Cúpula do Leste Asiático 

(EAS), realizada em Bali, no ano de 2011, o governo propôs o estabelecimento de um fórum 

para segurança marítima de acordo com os princípios do direito internacional, incluindo 

liberdade de navegação, reafirmando a importância da eventual conclusão do Código de 

Conduta (COC). O governo japonês vem destacando o desejo de alcançar uma resolução 

pacífica para a ameaça regional representada pela assertividade da China, buscando participar 
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ativamente dos diálogos multilaterais e bilaterais de segurança no leste asiático (THE 

DIPLOMAT, 2017). 

Ressaltando a importância da resolução pacífica de controvérsias e estabilidade no Mar 

da China Meridional, o Reino da Tailândia advoga pela implementação plena e efetiva aos 

processos diplomáticos, acerca da Declaração sobre a Conduta das Partes no Mar no Sul da 

China (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS, 2002), e de acordo com os 

princípios universalmente reconhecidos no direito internacional e pela Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). Dada a crescente conectividade marítima entre os 

Estados-membros, presume-se que uma abordagem mais branda, com base na confiança mútua 

e esforços conjuntos, seja necessária para alcançar uma solução pacífica sobre as reivindicações 

marítimas e territoriais na região (ASEAN Security Outlook, 2015). 

Assim como o Myanmar, o Reino do Camboja não possui reivindicações diretas nas 

disputas do Mar do Sul da China. No entanto, o país possui fortes laços econômicos e militares 

com o governo chinês. As relações bilaterais entre o Reino do Camboja e a República Popular 

da China reforçaram-se consideravelmente após o fim da Guerra Cambojana-Vietnamita, 

durante a qual o governo chinês apoiou financeiramente e politicamente o regime do Khmer 

Vermelho contra o Vietnã. Nos últimos anos, a China emergiu como o principal investidor 

estrangeiro e um importante parceiro comercial no Camboja. Em decorrência disso, o governo 

cambojano apoia fortemente os “interesses centrais” do país asiático, reafirmando que as 

disputas territoriais e marítimas na região não devem ser abordadas multilateralmente entre 

ASEAN-China, e sim, entre as partes envolvidas (KUNDU, 2016).  

Com base em fundamentos históricos, a República Popular da China estabelece que 

o Mar do Sul da China pertence ao seu território soberano, contestando as 12 milhas náuticas 

estabelecidas pela UNCLOS, pois foi ela a primeira a descobrir, desenvolver, nomear, conduzir 

e exercer jurisdição na área do Mar do Sul da China, justificada por presença de pescadores 

chineses na região e, até mesmo muito antes disto, nos períodos das dinastias (206 a.C.). O 

governo chinês vem adotando medidas de presenças estratégicas no mar, construindo ilhas 

artificiais, e ocupando militarmente as já existentes, para que não ocorra interposição em locais 

geoestratégicos de suma importância no desenvolvimento de rotas marítimas comerciais 

(FORBES, 2017). A negação da implementação da UNCLOS na região se dá por uma das 

principais características de sua política externa: o respeito à soberania. A China acredita que 

qualquer conflito deve ser resolvido somente entre as partes envolvidas, prezando pela não 
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interferência de países terceiros no assunto e, principalmente, fora da região asiática 

(REUTERS, 2017). 

O desenvolvimento e liderança do projeto One Belt One Road é um exemplo de que a 

China considera a região do MSC parte efetiva de seu território e é a possível solução para a 

cooperação entre os países conflitantes. 

O Estado de Brunei Darussalam mantém boas relações bilaterais com a República 

Popular da China (RPC) desde a década de 90, desenvolvendo o seu comércio petrolífero. Em 

2004, cerca de 10% da produção de petróleo por dia do país era exportado somente para a China 

(STOREY, 2005). Em comparação, as importações de Brunei eram basicamente alimentos, 

materiais têxteis, materiais de construção e equipamentos tecnológicos (STOREY, 2005). As 

relações bilaterais com a China foram desenvolvidas e são atualmente um grande recurso para 

o país, principalmente na sua economia interna. Brunei discorre sobre uma reivindicação 

territorial no Mar do Sul da China (Louisa Reef29). Contudo, afirma que a disputa compreende 

uma natureza multilateral, assim prezando por uma solução multilateral entre os Estados partes. 

(FOREIGN POLICY ASSOCIATION, 2016).    

Desde a década de 1990, Brunei tem sustentado esforços multilaterais para resolver o 

tópico, e seu Chefe de Estado se referiu à Declaração ASEAN-China de 2002 sobre a conduta 

no Mar do Sul da China como "um grande passo adiante"30 no controle da disputa. O país busca 

cooperação estratégica sobre o Mar do Sul da China, no que tange sobre os recursos naturais 

essenciais para o futuro da sua população (STOREY, 2005). 

Segundo a agência do governo chinês Xinhua (2016), a República Democrática 

Popular do Laos recusou a declaração da Corte Permanente de Arbitragem de Haia sobre as 

reivindicações no Mar do Sul da China, colaborando com a posição chinesa que relatou sobre 

a Corte não possuir jurisdição para tal fundamentação (REUTERS, 2016). Ambos os países 

preservam relações políticas e econômicas cada vez mais próximas, tendo em vista também a 

sua linha fronteiriça. Observado a sua economia vulnerável, o país subdesenvolvido encontra 

no planejamento da Nova Rota da Seda Marítima a capacidade de transformar sua situação 

diplomática e econômica. O Laos, como um país sem costa marítima, apresenta uma menor 

representação nas discussões às disputas no Mar do Sul da China, porém estabeleceu um 

posicionamento em relação ao assunto (CHANNEL NEWSASIA, 2016). 

                                                           
29 Região no qual Brunei Darussalam reivindica soberania; território de disputas entre China e Malásia. 
30 Disponível em: <https://jamestown.org/program/chinas-thirst-for-energy-fuels-improved-relations-with-

brunei> 
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O Laos afirma que as disputas territoriais sobre ilhas, rochas e áreas marítimas do Mar 

do Sul da China não compreende uma prerrogativa de discussão da ASEAN e China, e não 

poderia interferir na prosperidade das relações CHINA-ASEAN. O Laos consente que as 

disputas deveriam ser acordadas via negociações e consultas pelas partes interessadas de acordo 

com o Artigo 4 da Declaração sobre a Condução das Partes no Mar do Sul da China (DOC). 

Em 2015, no primeiro ano da Comunidade Econômica da ASEAN, o Laos presidiu com o 

objetivo de estimular o desenvolvimento da comunidade no bloco, não incorporando interesses 

das questões do Mar do Sul da China (GLOBAL TIMES, 2016). 

 A República da Indonésia compreende em parte as Ilhas Natuna no sudoeste asiático, 

no qual possui soberania do perímetro. Também, é denominado o maior país da região em 

termos populacionais e do seu PIB. Encontra-se na conexão entre as linhas marítimas do 

Oceano Índico ao Mar do Sul da China, associando seu interesse pela livre circulação de 

comércio junto à Singapura e Malásia (FOREIGN POLICY NEWS, 2016). É importante 

ponderar que, anualmente, cerca de um terço do gás natural liquefeito do mundo é transportado 

pelo Estreito de Malaca (EIA, 2017). Ao mesmo tempo que a Indonésia consolida suas relações 

econômicas com o governo chinês, ela se mantém neutra nos assuntos relacionados ao Mar do 

Sul da China. Conquanto, em 2016 um episódio aumentou as tensões entre os países, quando a 

China realizava atividades em território indonésio sem sua permissão, o que resultou em 

conflitos e tumulto na população indonésia. Com o passar do ocorrido, as relações foram 

restabelecidas e leis foram tomadas para que fossem respeitadas as soberanias (MCBETH, 

2017). 

As Ilhas Natuna ao norte do país são de extrema importância para a atividade pesqueira, 

que é um setor de grande valor na Indonésia devido ao grande consumo da população (cerca de 

32 milhões de toneladas ao ano). Assim baseando-se não apenas numa área marítima de poder 

energético, mas também importante na subsistência da população (MCBETH, 2017). Uma das 

alternativas para solucionar possíveis conflitos na região seria registrar o caso no Tribunal 

Permanente de Arbitragem de Haia, no entanto seu histórico com a Corte não é de resoluções 

positivas à sua conjectura.    

O Vietnã possui histórico conflituoso com a China, caracterizando uma das relações 

mais tensas da região. O conflito mais recente, a Guerra Sino-Vietnamita31, não estabeleceu 

claro vencedor, tampouco serviu para criar mecanismos que melhorem a relação entre os dois 

países. No que diz respeito às disputas do Mar do Sul da China, o governo vietnamita reclama 

                                                           
31 O conflito deu-se de 17 de fevereiro a 16 de março de 1979. 
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soberania e jurisdição das ilhas Paracel e Spratly, baseando-se nas disposições da UNCLOS 

(NGO, 2016). O governo chinês reclama soberania sobre a totalidade da região, incluindo as 

ilhas, as quais fazem parte de sua reivindicação da “linha dos nove traços”32. Periodicamente, 

o Vietnã envia tropas inspetoras às ilhas, com o objetivo de monitorar as frotas de pesca, 

resgatar navios naufragados e realizar operações de busca, bem como reclamar soberania sobre 

os territórios. O governo vietnamita afirma, também, que exerceu autoridade sobre as ilhas 

através da atividade francesa sob o território, durante o período colonial de 1884 a 1954 (NGO, 

2016).  

Sob linhas gerais, o Estado tem buscado assegurar sua posição militarmente, havendo 

ocupado, desde 1975, diversas ilhas e estruturas de vigia em bancos subterrâneos a sudoeste 

das Spratly (NGO, 2016). Ademais, o governo vietnamita tem buscado apoio nos artigos 

provenientes da UNCLOS33, os quais comprovariam seu direito à jurisdição de parte disputada 

do território. 

Assim como o Japão, a Coréia do Sul não possui reivindicações territoriais sob o Mar 

do Sul da China. No entanto, o país controla as Rochas Liancourt, as quais são reivindicadas 

pelos nipônicos. As pressões populistas dos respectivos países dificultam a retirada da 

imposição soberana do território por qualquer uma das partes sem que tal ato seja politicamente 

prejudicial aos seus governos (NGO, 2016).  

O Estado também está envolvido em disputas com a China, para o controle do Rochedo 

Socotra no Mar Amarelo. Contudo, a Coreia do Sul é economicamente dependente dela34, de 

forma que deverá balancear suas preferências de viés econômico e territorial. 

Mesmo que não esteja diretamente envolvida nas disputas territoriais, o Mar do Sul da 

China possui papel fundamental na economia sul-coreana, tendo em vista que o país depende 

das rotas comerciais que atravessam a região. Sendo assim, a resolução da disputa contribuiria 

para seu crescimento econômico, bem como para as relações inter-regionais.  

A Coreia do Sul sustenta que, apesar da indefinição do conflito, a liberdade de 

navegação e de sobrevoo da região devem ser respeitadas, inclusive por países não signatários 

da UNCLOS, e alega que as disputas devem ser resolvidas de forma pacífica e em acordância 

com as normas do Direito Internacional (NGO, 2016).   

Como Laos e Tailândia, o Myanmar possui importantes laços econômicos com 

Pequim, além de compartilhar fronteiras com o país (AMORIM, SIMÕES, 2015). Em 

                                                           
32 Ver ponto 3.1 do presente guia. 
33 O Vietnã ratificou a UNCLOS em 25 de julho de 1994. 
34 A China é responsável por mais de 30% das relações comerciais da Coreia do Sul. 
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decorrência disso, não possui fortes reivindicações quanto aos territórios disputados no Mar do 

Sul da China e não costuma pressionar o Estado nem fazer jus às duras observações colocadas 

pela ASEAN sobre a situação.  

Dos envolvidos no conflito, é um dos países mais neutros e moderados, grande parte 

por consequência de suas relações comerciais com a China. Além disso, sempre que Myanmar 

é alvo de críticas no âmbito internacional, é acobertado por Pequim. 

O Estado declarou que “os Estados-membros da ASEAN devem cooperar visando 

atingir a paz, bem como a estabilidade do Mar do Sul da China”, além de adicionar que “a 

construção da segurança deve ser implementada através de discussões, realizadas entre os 

membros da ASEAN” (ASEAN Security Outlook 2015, 56). 

 

1. A República Popular da China é uma potência em ascensão. De que maneira sua crescente 

influência no sistema internacional pode contribuir para a expansão de seu controle sobre a 

região do Mar do Sul da China?  

2. Levando em consideração as ações internacionais prévias e os posicionamentos dos Estados 

frente ao conflito, é possível chegar à uma solução pacífica sem que nenhum país sofra perda 

parcial de sua soberania? 

3. A UNCLOS é considerada a “Constituição dos Mares”, no entanto alguns dos países 

envolvidos no conflito do Mar do Sul da China não adotam suas exigências. Será que suas 

disposições são suficientes para resolver o conflito? Ou será necessária a busca por outros meios 

e agentes na solução da disputa?  

4. A região do Mar do Sul da China é de interesse estratégico elevado para o comércio mundial 

e atrai o interesse dos Estados Unidos. Tendo em vista esse ponto, como fica a disputa pelo 

poder dos países ocidentais no desenvolvimento dessa região? 

5. Como fica a distribuição de poder entre os Estados do sudeste asiático com o aumento do 

investimento chinês no setor militar? 

6. De que maneira os interesses das grandes potências afetam a negociação de paz no Mar do 

Sul da China, e, no estabelecimento da cooperação econômica do sudeste asiático? 
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7. Como o controle e militarização do governo chinês nas ilhas artificiais afetarão o comércio 

mundial? Quais as possíveis soluções para as disputas na região? 
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De acordo com a Organização dos Estados Americanos, as migrações decorrem de 

fatores que alteram o status quo de determinada sociedade (OEA, 2018). Nesse sentido, as 

implicações das duas grandes guerras mundiais, as guerras de liberação coloniais, os conflitos 

da Guerra Fria, os regimes autoritários na América do Sul, as violações de direitos humanos, 

os desastres ambientais e etc, têm contribuído para que as pessoas deixem o Estado de seu 

domicílio em busca de proteção em outros lugares. Assim, uma vez compelidos a buscar refúgio 

e proteção longe de sua gênese, os fluxos de refugiados acabam se tornando uma preocupação 

a nível político interno, e, também, se transformam em um tema inerente ao ambiente 

internacional (BETTS, 2009). 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), destacou que, de 

68,5 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo, por perseguição, conflito ou violência 

generalizada, em 2017, 25,4 milhões são refugiados, 40 milhões são deslocados internos e 3.1 

milhões são requerentes de asilo (ACNUR, 2017). Desses refugiados, 33.866 de pessoas 

solicitaram o reconhecimento dessa condição no Brasil em 2017, sendo que os venezuelanos 

representam mais da metade desses pedidos, com 17.865 solicitações, seguidos os cubanos, 

haitianos e angolanos (CONARE, 2017). 

                                                           
35 Graduanda de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis. 
36 Graduanda de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis. 
37 Graduando de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis. 
38 Graduanda de Relações Internacionais do Centro Universitário Ritter dos Reis. 
39 Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis. 
40 Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis. 
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Ao falar sobre a temática migratória, também deve-se mencionar o tema Direitos 

Humanos, uma vez que se trata de uma fonte complementar de proteção legal para com os 

refugiados (BETTS, 2009). Os Direitos Humanos passaram a ser questão de discussão com o 

advento da Carta de São Francisco, em 1945, que ficou oficializada sua apreensão a nível 

global. Em 1948, a Assembleia Geral aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

que funcionou como base para convenções vindouras. No entanto, a Declaração de 1948 não 

criou órgãos internacionais que pudessem salvaguardar seus princípios e, tampouco, dispôs de 

um caminho para que o ser humano buscasse sua proteção em face do Estado (REZEK, 2013). 

Assim, como forma de integralizar o acesso a esse amparo, formaram-se sistemas regionais de 

proteção nos continentes europeu, africano e americano. 

No âmbito das américas, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) é o 

encarregado de proteger os direitos humanos no continente, sendo vinculado à Organização dos 

Estados Americanos (OEA), principal fórum das relações entre os países da região (CIDH, 

2007). O SIDH é composto por dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). A Corte IDH é a instituição 

jurídica autônoma, responsável pela proteção dos direitos humanos constantes na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (CADH), atuando através do julgamento de casos que 

envolvam a violação de dispositivos da Convenção e de outros tratados do Sistema, da emissão 

de opiniões consultivas e da concessão de medidas provisórias ou de urgência, contribuindo, 

também, à garantia do direitos dos migrantes. 

Ao se tratar de migrações, as preocupações dos Estados, que recebem essas pessoas, não 

devem se ater a questões de espaço, realocação de famílias e etc. Os Estados devem dar 

importância a todo um conjunto de direitos inerentes, tais como a busca pela inclusão social, o 

estudo de seus contextos anamnéticos antes do pedido de refúgio, dentre outras questões que 

devem ser levadas em consideração para que ocorra uma integração mais eficaz de todas os 

grupos que tiveram que abandonar seu lugar de origem. 

Tendo em vista as singularidades do contexto interamericano contemporâneo, este guia 

busca apresentar a discussão sobre indivíduos refugiados, levando em conta as diferentes 

abordagens sobre o tema no direito internacional dos direitos humanos, e particularmente, no 

âmbito regional interamericano de proteção, de modo a reconhecer parte das especificidades 

dos debates regionais sobre a questão como ferramenta político-ideológica. 
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Dessa forma, o MUNDO Ritter 2018 traz como foco da discussão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos o caso “Maikel e Sinai Vs. Huánuco, a Transversalidade 

Migratória”, o qual versa sobre refúgio, direitos transversais dos refugiados, buscando, assim, 

expandir e potencializar as discussões sobre a matéria. 

 

A proteção internacional dos direitos humanos pode ser compreendida, em um sentido 

lato sensu, como o ramo do direito que volta-se à garantia de direitos, no plano internacional, 

de seres humanos em toda e qualquer circunstância. Nesse sentido, Cançado Trindade (2003) 

propõe que seja realizada uma leitura que convirja Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados, pois em que pese 

estejam voltados à diferentes circunstâncias que requerem a proteção dos indivíduos, todos os 

três direcionam seus esforços à garantia dos direitos dos seres humanos. 

A respeito, é possível constatar que o Direito Internacional Humanitário, inclusive, pode 

ser considerado precedente histórico da proteção internacional dos direitos humanos, na medida 

em que é representa o conjunto normativo aplicável a casos de conflitos armados, a fim de que 

sejam fixados limites às atuações dos Estados. Portanto, destina-se, também à proteção de 

militares (feridos, doentes, prisioneiros e etc) fora de combate e aos civis, ficando sinalada 

como a primeira centelha no âmbito de salvaguardas dos direitos humanos (PIOVESAN, 2016). 

No entanto, outros dispositivos, paulatinamente, foram sendo inseridos no plano 

internacional voltando-se à proteção dos indivíduos. De acordo com Garcia (2015), logo após 

a Primeira Guerra Mundial e do consequente Tratado de Versalhes, ficou estabelecida a 

independência e a autodeterminação da Polônia, bem como os dirieto culturais e religiosos das 

minorias. Para o autor, a partir do conflito, a comunidade internacional passou a manifestar sua 

preocupação com o reconhecimento de direitos aos indivíduos pelos Estados (vencedores da 

guerra) como forma de imposição perante aos Estados vencidos. A título exemplificativo, 

menciona-se que com o Tratado de Versalhes, sob a égide da Liga das Nações, e ainda como 

reflexo da Revolução Russa de outubro de 1917, surgiu a Organização Internacional do 

Trabalho, em 1919, que visa assegurar os direitos sociais do trabalhador. 

A isso, sobrevieram a a Convenção de Genebra, de 1926, que estabeleceu a abolição de 

todas as formas de escravidão, as Convenções de 1933 e de 1938, que buscavam a proteção de 
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refugiados específicos, e a Convenção de Genebra de 1929, sobre feridos e doentes em 

campanha e prisioneiros de guerra, que manteve a proteção iniciada em 1864, sendo renovada 

em 1906 (GARCIA, 2015). 

Ocorre que, a Liga das Nações pautava-se pela primazia da soberania estatal e não 

reconhecia indivíduos como sujeito de direitos no plano internacional, o que permitia aos 

Estados a manipulação dos compromissos por eles adimplidos na esfera internacional. Tal 

pressuposto permitia que os Estados atuassem em nome de sua soberania, sem que o direito 

internacional regulasse a suas ações, ou as criminalizasse, já que a Corte Internacional de Justiça 

voltava-se, exclusivamente, a litígios entre Estados. Desta forma, em nome da soberania estatal 

uma série de atrocidades foram cometidas em face de indivíduos antes, durante e depois da 

Segunda Guerra Mundial.  

A alteração do paradigma de plena soberania estatal ocorreu apenas com o término da 

Segunda Guerra Mundial. Ante os acontecimentos havidos, o direito internacional passou a 

voltar seus olhos diretamente aos seres humanos, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e 

deveres, limitando a atuação estatal a sua proteção. Nesse momento, em que também surge a 

Organização das Nações Unidas, origina-se o “moderno” Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (PIOVESAN, 2016). 

Os direitos humanos, de acordo com Mazzuoli (2018), podem ser divididos entre: 

direitos humanos de ordem interna (estatal) e direitos humanos de ordem internacional 

(sociedade internacional). Os primeiros referem-se à proteção de um direito fundamental 

(direitos fundamentais), geralmente previstos em uma Constituição, em se tratando do sistema 

jurídico romano germânico; enquanto que os segundos, dirigem-se à proteção de um direito 

humano, que pode ser protegido por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais. Essa 

distinção surgiu a partir do momento em que a sociedade internacional, por intermédio das 

relações internacionais, elevou a proteção dos direitos humanos (de ordem interna) a um nível 

de proteção internacional em face dos excessos cometidos por entes estatais. Porém, hoje vê-se 

que tanto ordem interna quanto ordem internacional influenciam-se mutuamente.  

Com a moderna salvaguarda internacional dos direitos humanos, ficou estabelecido um 

padrão mínimo de proteção que todos os Estados devem respeitar, independente da 
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nacionalidade da vítima, sob pena de responsabilização (MAZZUOLI, 2018). Para além da 

garantia de direitos no plano internacional, a internacionalização dos direitos humanos 

propiciou a propagação de tribunais internacionais com o propósito único de atuar na proteção 

desse instituto em âmbito universal (como os Comitês das Nações Unidas, o Tribunal Penal 

Internacional) e em regional (o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos e o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos). Para Cançado 

Trindade (2013), a expansão de tribunais internacionais é um “sinal de novos tempos”, devendo 

ser garantido que cada um deles contribua efetivamente para a evolução do Direito e da justiça 

internacionais. 

Vê-se que os tribunais penais internacionais surgiram como forma de atender às 

pressões públicas ante as atrocidades ocorridas em Ruanda e na antiga Iugoslávia, buscando 

que as graves violações de direitos humanos fossem julgadas e de que os responsáveis fossem 

punidos, além de tentar prevenir o surgimento de novas transgressões por parte dos indivíduos 

responsáveis pelos crimes. O estabelecimento desses dois tribunais ad hoc firmou terreno para 

o surgimento do Tribunal Penal Internacional, que foi aprovado em 1998 na Conferência de 

Roma das Nações Unidas. O Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, 

estabeleceu a participação das vítimas no processo, definindo como core crimes, ou seja, 

aqueles para os quais possui competência: o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, 

os crimes de guerra e o crime de agressão (TRINDADE, 2013). 

Por sua vez, os tribunais internacionais de direitos humanos  têm propiciado o acesso 

dos indivíduos a suas respectivas jurisdições a fim de que sejam reivindicados seus direitos 

inerentes perante violações cometidas por Estados que tenham reconhecido a sua competência 

(CANÇADO TRINDADE, 2013). Porém, nem todos os três tribunais regionais garantem a 

possibilidade de o indivíduo peticionar diretamente a ele. A despeito disso, os três - a Corte 

Europeia (1953), a Corte Interamericana (1978) e a Corte Africana (2006) -, sobretudo a Corte 

Interamericana têm implementado verdadeira doutrina em matéria de reparações e de direitos 

humanos, elucidando os limites e possibilidades dos direitos humanos nos três continentes 

(SIRI ROUSSET, 2011). 

Esse fenômeno da pluralidade de tribunais é uma característica dos tempos modernos e 

configura, além da expansão da jurisdição internacional, a solidificação da personalidade e 

capacidade jurídica internacionais do ser humano, seja como sujeito ativo, seja como sujeito 

passivo. Além disso, a pluralidade e a regionalização dos tribunais demonstram a necessidade 
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de adequar a proteção dos direitos humanos ao âmbito regional, para que se possa em âmbito 

restrito e considerando as particularidade de cada região, garantir a proteção dos direitos 

humanos.  

A Organização dos Estados Americanos, surgiu em 1948, com a assinatura da Carta da 

OEA, em Bogotá, na Colômbia. Sua criação chegou para promover, aos Estados-membros, uma 

“ordem de paz e de justiça, para promover a solidariedade, intensificar sua colaboração e 

defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência.” (OEA, 1948). Dentre 

os seus objetivos principais, destacam-se a garantia da paz, a segurança, a promoção e a 

consolidação da democracia, a garantia da não intervenção, a erradicação da pobreza (OEA, 

1948). 

Em sua origem, o organismo contava com Estados-membros: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba41, Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, 

Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela. Posteriormente, outros quatorze Estados se tornaram 

membros entre os anos de 1967 e 199142. Hoje, conta com 35 Estados, atuando por intermédio 

de nove órgãos: Assembleia Geral, Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, 

Conselhos (Conselho Permanente e Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral), 

Comissão Jurídica Interamericana, Secretaria Geral, Conferências Especializadas, Organismos 

Especializados e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

É no âmbito da Comissão Interamericana que a OEA busca garantir, de forma mais 

efetiva, a proteção dos direitos humanos no continente. Assim, o artigo 106 da Carta da OEA 

estabelece que a CIDH tem como principal função a promoção do respeito e a defesa dos 

direitos humanos, devendo estabelecer uma estrutura, a competência e as normas de 

funcionamento dessa Comissão e dos demais órgãos que venham a ser encarregados de atuar 

nessa mesma matéria (OEA, 1948). Tal dispositivo é, também, responsável pela constituição e 

                                                           
41 Em 1962, a República de Cuba havia sido excluída da Organização, entretanto, com o advento da 

Resolução AG/RES.2438 (XXXIX-O/09), foi determinada a cessação do efeito da Resolução de 1962, declarando 

que a participação do país será realizado mediante diálogos conforme as práticas, propósitos e princípios 

norteadores da OEA (OEA, 2009). 
42 Barbados, Trinidad e Tobago (1967), Jamaica (1969), Grenada (1975), Suriname (1977), Dominica 

(Commonwealth da), Santa Lúcia (1979), Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas (1981), Bahamas 

(Commonwealth das) (1982), St. Kitts e Nevis (1984), Canadá (1990), Belize e Guiana (1991). 
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definição estabelecida pela OEA, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) na 

região, o qual, inicialmente, atuava em conformidade exclusiva com a Comissão 

Interamericana. 

De acordo com Cambiaghi e Vannuchi (2013), o SIDH, ao se constituir como um 

sistema regional de proteção dos direitos humanos, coopera para a disseminação regional sobre 

o tema de que o ente estatal não é o único sujeito de direito internacional, uma vez que o 

indivíduo passa a ser aceito como um reivindicador de direitos na seara mundial. Essa proteção 

se dá a partir de quatro instrumentos normativos principais: a Carta da Organização dos Estados 

Americanos (1948), a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, de 1969) e o 

Protocolo Adicional à Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (Protocolo de San Salvador, de 1988), relativo aos direitos sociais e econômicos 

(CARVALHO RAMOS, 2012). 

Esses instrumentos encontrarão na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos o local para fazer valer as suas disposições, já que incumbirá a esses dois organismos 

garanti-los e promover o exame de sua observância pelos Estados da OEA. 

 

A Comissão Interamericana, como é conhecida hoje, efetivamente surgiu após a 

ampliação de suas atribuições e poderes, pela Resolução XXII, na II Conferência 

Interamericana Extraordinária, em 1965. Com a expansão de sua atuação, seus poderes 

passaram a abranger o sistema de relatórios, o exame de comunicações, visitas a Estados e 

preparo de estudos e seminários (TRINDADE, 2003). 

Após a ampliação, a Comissão teve sua primeira atuação em uma situação de guerra 

civil na República Dominicana (1965-1966) e quatro anos após, durante o conflito entre 

Honduras e El Salvador (1969), vindo a se consolidar como um órgão que buscava a efetiva 

proteção dos direitos humanos na região. Em 1970, entrou em vigor o Protocolo de Reformas 

da Carta da OEA que elevou a Comissão a um dos principais órgãos da Organização, 

fortalecendo seu status jurídico, funcionando, também, como um órgão de controle e supervisão 

sobre a temática (TRINDADE, 2003). 
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Caracterizada como um órgão autônomo pela própria Organização dos Estados 

Americanos, é integrada por sete membros independentes43 que atuam de forma pessoal e 

independente dos Estados que os indicam, e tem sua sede em Washington, D.C. Esses sete 

membros devem ter notório saber jurídico em direitos humanos e são eleitos pelo pessoal da 

Assembleia Geral da OEA a partir de uma listagem elaborada pelos Estados-membros com um 

mandato de quatro anos. Cada Estado pode indicar até três candidatos nacionais ou de outro 

país-membro. Atualmente, a presidente da Comissão é Margarette May Macaulay, cidadã 

jamaicana (OEA, 2018). 

A Comissão trabalha com base em três pilares: o sistema de petição inicial, o 

monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados-membros, e a atenção a linhas 

temáticas prioritárias (OEA, 2018). Dentre as principais funções da Comissão, no exercício de 

seu mandato, estão: analisar petições de alegada violação de direitos humanos por parte de 

Estados Membros da OEA que ratificaram a Convenção Americana ou aqueles Estados que 

ainda não a tenham ratificado; observar a garantia dos direitos humanos pelos Estados Membros 

da OEA e, eventualmente, produzir relatórios sobre a situação dos direitos humanos de um local 

específico44; realizar visitas in loco aos Estados para analisar em profundidade a situação geral, 

e/ou para investigar uma situação particular; Estimular a consciência pública dos direitos 

humanos; recomendar aos Estados membros da OEA que adotem medidas que contribuam para 

a proteção dos direitos humanos nos países do Continente; e, principalmente, apresentar casos 

à jurisdição da Corte Interamericana e atuar frente à Corte durante os trâmites e a consideração 

de determinados litígios. 

Para peticionar perante a Comissão a fim de que se denuncie uma violação de direitos 

humanos por um Estado, primeiramente, devem ser cumpridos certos requisitos, tais como: 

prévio esgotamento dos recursos internos, uma vez que deve a jurisdição doméstica é 

subsidiária à internacional (BROWNLIE, 2008) e não existir litispendência internacional, além 

                                                           
43 Margarete May Macaulay (2016 a 2019), Esmeralda Arosemena de Troitiño (2016 a 2019), Luis 

Ernesto Vargas da Silva (2017 a 2019), Francisco José Eguiguren Praeli (2016 a 2019), Joel Hernández 

García (2018 a 2021), Antonia Urrejola Noguera (2018 a 2021) e Flávia Piovesan (2018 a 2021). 
44 Sobre os direitos dos migrantes, veja-se os seguintes relatórios expedidos pela Comissão 

Interamericana:http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Migrantes2011.pdf 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Refugiados-Migrantes-EEUU.pdf 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Rep.Dominicana99sp/Cap.9.htm 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/Capitulo-3.htm 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala93sp/cap.7.htm 

http://cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.5.htm 

http://www.cidh.org/Migrantes/migrantes98sp.htm 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Migrantes2011.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Refugiados-Migrantes-EEUU.pdf
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Rep.Dominicana99sp/Cap.9.htm
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/Capitulo-3.htm
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala93sp/cap.7.htm
http://cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.5.htm
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de a petição ser apresentada no prazo máximo de seis meses após a decisão final. Em relação 

ao não esgotamento, a Corte Interamericana consolidou que são exceções (incluindo aquelas 

previstas no artigo 46.2 da Convenção Americana): não existe devido processo legal para 

proteger o direito violado, a suposta vítima for impedida de acessar aos recursos da jurisdição 

interna, quando houver demora injustificada para a decisão sobre os recursos, ou quando por 

razões de indigência ou de temor generalizado dos advogados não é possível acessar à jurisdição 

interna (CORTE IDH, 1990). Quanto à litispendência internacional, essa se configura quando 

há a identidade de partes, de objeto e de base legal com outra petição que tramite perante um 

órgão internacional capaz de promover uma decisão definitiva sancionatória (CORTE IDH, 

1999; CORTE IDH, 2007).  

Quanto a todas as exceções, deve o Estado demandado argui-las na primeira 

oportunidade que tiver perante a CIDH, sob pena de aplicação da regra do estoppel (regra 

preclusiva que o impossibilita de argumentar exceções preliminar perante a Corte 

Interamericana se essas não tiverem sido sustentadas perante a CIDH). Isso se deve ao fato de 

não ser competência da Comissão Interamericana ou da Corte sustentar as exceções ex officio 

em nome do Estado (CORTE IDH, 2010). 

Ao reconhecer a admissibilidade da petição, a Comissão deverá requisitar informações 

ao governo denunciado e, posteriormente, deverá ser verificada a existência ou não dos motivos 

elencados no pedido. Em seguida, a Comissão tentará uma solução amistosa entre as partes. 

Caso não ocorra acordo, a Comissão deverá emitir um relatório dos fatos apresentando as 

conclusões e recomendações ao Estado-parte, que terá três meses para apresentar o 

cumprimento às recomendações feitas. Se não houver solução durante esse período, a Comissão 

irá encaminhar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2016). 

O Estatuto da Corte IDH, aprovado pela resolução AG/RES. 448 (IX-O/79), adotada 

pela Assembléia Geral da OEA, estabelece a estrutura e as diretrizes do órgão que possui como 

objetivo a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

exercendo suas funções em conformidade com as disposições da Convenção e de seu Estatuto 

(OEA, 1979). 

Com sede em San José na Costa Rica, a Corte IDH é o órgão jurisdicional da OEA e 

apresenta competência consultiva e competência contenciosa. Na forma consultiva, qualquer 
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membro da organização regional americana pode requisitar o parecer da Corte acerca de 

questões sobre a interpretação da Convenção ou, ainda, sobre quaisquer tratados relativos à 

direitos humanos nos Estados Americanos. Pode, também, opinar nas políticas domésticas dos 

países-membros sobre o controle da convencionalidade de suas leis. No que tange à 

competência contenciosa, a Corte somente pode intervir nos casos em que os Estados tenham 

ratificado sua convenção e que tenham reconhecido sua jurisdição, conforme preceitua o artigo 

62 da Convenção (PIOVESAN, 2016). 

Em se tratando da legitimidade ativa, somente a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e os Estados-membros podem submeter um caso para apreciação da Corte, segundo 

o artigo 61 desse mesmo diploma legal, não sendo concedido às vítimas a possibilidade de 

ajuizar a ação diretamente na Corte (CANÇADO TRINDADE, 2003). Entretanto, as vítimas 

possuem o direito de participar do procedimento após a admissão da demanda, nos termos do 

art. 23 do Regulamento da Corte, quando poderão apresentar suas solicitações, argumentos e 

provas (PIOVESAN, 2010).  

 A Corte é composta  por sete juízes nacionais dos países-membros que terão um 

mandato de seis anos, podendo contar, também, com juízes ad hoc para casos especiais45. 

De acordo com Piovesan (2016), a jurisdição da Corte abrange casos que envolvam 

denúncia de violação de direito protegido pela CADH por parte de um Estado. Na hipótese de 

reconhecimento de violação, será determinada a adoção de medidas a fim de que o direito 

violado seja restaurado. Os julgamentos deverão ser fundamentados, podendo ocorrer votos 

separados ou divergente dos juízes, sendo que a sentença possui força jurídica vinculante e 

compulsória (CANÇADO TRINDADE, 2003). 

A competência da Corte, em conformidade com Machado (2003), pode ser analisada 

perante quatro categorias: em razão da matéria (ratione materiae), em razão da pessoa (ratione 

personae), em razão do tempo (ratione temporis) e em razão do lugar de violação (ratione loci). 

A primeira, refere-se à possibilidade de a Corte analisar casos que sejam fundamentados em 

supostas violações à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os artigos 8 e 13 do 

Protocolo Adicional da Convenção em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, à 

Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, a Convenção 

                                                           
45Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente), do México; Eduardo Vio Grossi (Vice-

presidente), do Chile; Humberto Antonio Sierra Porto, da Colômbia; Elizabeth Odio Benito, da Costa 
Rica; Eugenio Raúl Zaffaroni, da Argentina; e, Patricio Pazmiño Freire, do Equador. 
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Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura e ao artigo 7 da Convenção de Belém do 

Pará (MEDINA QUIROGA, 2007). Destaca-se que, recentemente, a Corte Interamericana 

reconheceu, pela primeira vez, a violação ao artigo 26 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, vinculando-o ao direito ao trabalho (CORTE IDH, 2017), bem como ao direito à 

saúde (CORTE IDH, 2018). 

Já a jurisdição da Corte em razão da pessoas vincula-se à possibilidade de examinar 

exclusivamente a responsabilidade internacional do Estado, não lhe sendo permitido reconhecer 

a responsabilidade internacional de indivíduos, de organismos internacionais, etc. 

(MACHADO, 2003). Por outro lado, a Corte já assentou que apenas as pessoas físicas podem 

ser vítimas de violação, sendo excluída a possibilidade de uma pessoa jurídica ser vítimas de 

violação de direitos humanos (CORTE IDH, 2016). 

A competência em razão do tempo, por sua vez, aduz que somente serão aceitos casos 

na Corte após a ratificação da CADH e da aceitação da competência contenciosa da Corte IDH 

pelo Estado, salvo quando se tratar de desaparecimento forçado ou da não observação do dever 

de investigar. Já a competência em razão do local, significa que o local que ocorreu a violação 

deve estar sujeito à jurisdição do Estado que tenha ratificado a Convenção Americana e 

reconhecido a competência contenciosa da Corte. 

O processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos deve obedecer os 

critérios estabelecidos em seu Regulamento. Assim, para submeter o caso à Corte IDH, deve-

se, primeiramente, atentar para o idioma utilizado na petição: português, espanhol, inglês e o 

francês, conforme o artigo 34 do Regulamento da Corte. Após, o Regulamento estabelece que 

o caso deverá ser relatado com todos os fatos supostamente violados de forma detalhada, 

nomeando as supostas vítimas, os elementos das provas, os fundamentos e as causas de pedir 

(CORTE IDH, 2009), passando, assim, para a análise das preliminares. 

Segundo Pasqualucci (2003), a Corte IDH fará um juízo de admissibilidade do processo 

que deverá conter os mesmos requisitos que foram apresentados perante a CIDH, conforme o 

art. 46.1 da CADH. Isto é, ser apresentada no prazo de seis meses a contar da decisão final, não 

haver litispendência internacional, terem sido esgotados os recursos internacional, e, por fim, a 

exordial deve conter os dados necessários para qualificar as partes. Passado o exame de 

admissibilidade, os argumentos e as provas deverão ser apresentadas e as supostas vítimas 

poderão atuar durante todo o processo, segundo o art. 25.1 do Regulamento da Corte IDH. Caso 

a Comissão não tenha apresentado todas as supostas violações cometidas, as alegadas vítimas 
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poderão apresentá-las em uma petição, no prazo de dois meses da notificação perante a Corte 

(CARVALHO RAMOS, 2017). 

Já o artigo 41 do Regulamento da Corte IDH, estabelece que, em sede de contestação, o 

Estado deverá expor por escrito sua posição sobre o caso, dentro do prazo improrrogável de 

dois meses, devendo, então, indicar:  

a. se aceita os fatos e as pretensões ou se os contradiz; b. as provas oferecidas 

devidamente ordenadas, com indicação dos fatos e argumentos sobre os quais versam; 

c. a propositura e identificação dos declarantes e o objeto de sua declaração. No caso 

dos peritos, deverá ademais remeter seu currículo e seus dados de contato; d. os 

fundamentos de direito, as observações às reparações e às custas solicitadas, bem 

como as conclusões pertinentes.  

Posteriormente, adentra-se à fase probatória, que deverá ser oral e em audiências para 

que as testemunhas, supostas vítimas e peritos sejam ouvidos. As provas que tenham sido 

produzidas no âmbito da Comissão poderão ser anexadas aos autos na Corte somente se houver 

acontecido o contraditório. A audiência será encerrada com a apresentação das alegações finais 

das partes e da Comissão. Sobre o amicus curiae46, a petição poderá ser apresentada até a data 

limite de 15 dias após a audiência de coleta de depoimentos das testemunhas (CARVALHO 

RAMOS, 2017). 

O término do caso poderá se dar de quatro formas na forma do Regulamento da Corte 

IDH: (a) se houver desistência por parte das supostas vítimas (art. 61); (b) se o Estado 

demandado reconhecer os fatos alegados (art. 62); (c) se houver solução amistosa (art. 63); e 

(d) sentença (art. 65). A sentença deverá conter:  

a. o nome de quem presidir a Corte e dos demais Juízes que a proferiram, do 

Secretário e do Secretário Adjunto; b. a identificação dos intervenientes no processo 

e seus representantes; c. uma relação dos atos do procedimento; d. a determinação dos 

fatos; e. as conclusões da Comissão, das vítimas ou seus representantes, do Estado 

demandado e, se for o caso, do Estado demandante; f. os fundamentos de direito; g. a 

decisão sobre o caso; h. o pronunciamento sobre as reparações e as custas, se procede; 

i. o resultado da votação; j. a indicação sobre qual é a versão autêntica da sentença.  

Ocorrendo sentença, esta será definitiva e inapelável, cabendo, somente, interposição de 

pedido de interpretação, análogo aos embargos de declaração no sistema brasileiro, em até 90 

dias a partir da notificação da sentença (CARVALHO RAMOS, 2017).  Para Cançado Trindade 

(2003), afirma que as decisões da Corte, no que tange ao mérito, têm garantido os direitos 

                                                           
46 Segundo Carvalho Ramos (2017, pág. 436): No Direito Internacional, o amicus curiae (na 

tradução literal, amigo do Tribunal) consiste em um ente que não é parte na disputa e que oferece a 
determinada Corte Internacional uma perspectiva própria, argumentos ou determinado saber 
especializado, que poderão ser úteis na tomada de decisão. 
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consagrados na Convenção Americana, como por exemplo o direito à vida, o direito à 

integridade pessoal, o direito à liberdade pessoal, sobre garantias judiciais, proteção judicial, 

liberdade de expressão e etc. Nota-se que a garantia e o escopo de proteção da Corte 

Interamericana, no entanto, transcende aqueles direitos previstos na CADH, na medida em que 

o tribunal é facultado a interpretar outros tratados, ainda que não vinculados aos Sistema 

Interamericano, dos quais os Estados são parte (CORTE IDH, 1982), como é  o caso dos 

tratados voltados à proteção de refugiados. Tal característica irá permitir que o Sistema 

Interamericano contribua à proteção internacional dos refugiados no âmbito do continente 

americano. 

O Século XX é considerado o século dos refugiados (CANÇADO TRINDADE, 1981). 

Nesse contexto, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), uma, a cada trinta e três pessoas no mundo é solicitante de refúgio, deslocada interna 

ou refugiada (ACNUR, 2016). Tratam-se de pessoas que migram não por uma causa voluntária, 

mas de forma forçada (GIL, 2017), devido a circunstâncias em seu país de origem que 

impossibilitam a sua permanência em segurança. Isso impõe a remodelação dos pressupostos 

do direito internacional, de maneira a garantir que esses migrantes tenham no host state a 

garantia de seus direitos mais básico. Para lograr tal aspiração, o direito internacional dos 

refugiados tem contato com aportes que transcendem as regulamentações de índole universal e 

encontram lugar em tratados e sistemas regionais voltados à proteção integral dos direitos 

individuais, políticos, econômicos e sociais dos refugiados.  

 

O tema refúgio é tão antigo quanto a humanidade e sua prática, segundo o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR, 2018) tem referências 

encontradas em textos escritos há 3.500 anos, durante o crescimento dos antigos impérios do 

Oriente Médio, como o Hitita, Babilônico, Assírio e Egípcio antigo. No entanto, é a partir da 

Primeira Guerra Mundial que se observa um direcionamento maior, no plano internacional, em 

busca de uma regulamentação que garanta direitos àqueles que fogem do país de seu domicílio.  

A dissolução da Europa Oriental e da região dos Balcãs, o surgimento de novos Estados 

com o início da 1º Guerra Mundial, a reforma do Estado Nação Turco, bem como as Revoluções 



 
93 

 

de 1914 a 1917 na Rússia resultaram em um fluxo de refugiados que em 1926 eram estimados 

em 9,5 milhões Esse número significativo de refugiados na Europa fez surgir o debate sobre 

sua proteção. Em 1921, por meio do Conselho da Sociedade das Nações, surgiu o primeiro Alto 

Comissariado para Refugiados, destinado principalmente ao apoio humanitário aos refugiados 

russos (ANDRADE, 2006). 

No período imediato do pós-guerra, originou-se um dos maiores deslocamentos 

populacionais forçados da história moderna: a partir de 1930 os judeus foram forçados a buscar 

refúgio fugindo da Europa por perseguição da Alemanha Nazista. Estima-se que de 60 milhões 

tiveram de fugir e refugiar-se (PAIVA, 2008). Diante disso, em 1938 foi fundado o CIR Comitê 

Internacional para Refugiados (ICR em inglês) com a responsabilidade voltada somente para 

refugiados Judeus vindos da Alemanha e da Áustria. Futuramente, seu mandato foi ampliado a 

todos os refugiados da Europa e o CIR receberia fundos de países como EUA e Grã Bretanha. 

Entretanto, o CIR não conseguia atender a todas as demandas. Assim, a UNRRA 

(Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Restabelecimento) nasceu em 1943 com o 

objetivo de prover assistência a refugiados, principalmente os deslocados de guerra, e garantir 

sua repatriação sob supervisão militar. A UNRRA, porém, não foi suficiente para garantir a 

proteção dos refugiados originados na Segunda Guerra e que transcendiam o povo judeu.  

Desta forma, em 1947, foi estabelecida a Organização Internacional de Refugiados 

(OIR) e, simultaneamente, as duas antecessoras foram extintas. A OIR continuou o trabalho 

com os assistidos pela UNRRA e pela CIR e somou na avaliação individual de solicitação de 

refúgio. Porém, a questão de refúgio ainda era tida como algo temporário e consequente da 

Segunda Guerra Mundial e como os fluxos continuavam, se decidiu por criar uma agência para 

sucedê-la (ANDRADE, 2006). 

Em resposta logo após fim da Segunda Guerra, em 1946, na primeira sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, refugiados e deslocados estavam no topo da agenda 

internacional. Em 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

cujo Artigo XIV assegurava que todo ser humano, vítima de perseguição, teria o direito de 

procurar e de gozar asilo em outros países (GOODWIN-GILL, 2008). Somente em 1950 foi 

criada uma agência voltada exclusivamente à proteção dos refugiados, o ACNUR, que deveria 

contribuir à garantia de proteção internacional e buscar soluções permanentes (ANDRADE 

2006). 
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Em 1951, foi implementado um tratado voltado à proteção dos refugiados, que buscava 

definir quem poderia ser solicitante de refúgio. Assim, foi elaborada a Convenção relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951, que estabelecia um caráter universal para o conceito de 

refugiado, seus direitos e deveres. Entretanto, definia o termo "refugiado" de forma limitada 

temporal e geograficamente. No §2º do artigo 1º no Capítulo I é feita a definição do termo 

refugiado (ACNUR, 1951): 

Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro 

de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não 

pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se 

não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual 

em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não 

quer voltar a ele (ACNUR, 1951). 

 

Logo, somente seriam reconhecidos como refugiados aqueles indivíduos que fugiam de 

eventos anteriores a 1951 e desde que saísse da Europa, o que tornava o instituto obsoleto e 

inoperante, dado que mesmo após aquele ano, o fluxo de refugiados mantinha-se. Desta forma, 

em 1967, foi estabelecido o Protocolo Adicional ao Estatuto dos Refugiados para a ampliação 

das limitações geográfica e temporal. O Protocolo visava proteger todas as pessoas que 

sofreram violações de seus direitos, de maneira que além de estender o conceito de refúgio 

retirando a limitação geográfica (europeia) e temporal (até 1951), reconhecia a todos os 

refugiados o gozo de direitos e liberdades fundamentais estabelecidos nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos (SOLIS, 2016). Havia, assim, uma vinculação entre o direito 

internacional dos refugiados e o direito internacional dos direitos humanos. 

A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 passaram, assim, a estabelecer critérios 

critérios subjetivos abrangentes para definir o status de refugiado, sendo cinco os motivos 

previstos pelos quais um indivíduo poderia fazer jus a essa condição: a raça, a nacionalidade, a 

opinião política, a religião e o pertencimento a um grupo social. Do mesmo modo, expressões 

como “bem fundado” e “temor de perseguição”, buscavam caracterizar os solicitantes através 

da situação objetiva em que se encontra o seu país de origem e a narrada pelo indivíduo na sua 

solicitação de refúgio (JUBILUT, 2007). 

A implementação do Protocolo decorreu do fato de que, ao contrário do pensamento 

clássico que permeava o Estatuto do Refugiado de 1951, sobrevieram novos grupos de 

refugiados que não se enquadravam naquela definição que apenas reconhecia refugiados 

europeus fugidos até 1951, em especial os refugiados provenientes do continente africano, que 
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no decorrer da década de 1960 despertaram uma série de movimentos nacionalistas nas colônias 

africanas e asiáticas, pautando-se na autodeterminação e levando à sua descolonização. Apesar 

de alguns dos novos Estados terem alcançado a sua independência de forma pacífica, outros, 

como é o caso, exemplificativamente, da Argélia, Ruanda e Paquistão, tiveram uma transição 

violenta (SARAIVA, 1997) criando grandes grupos de refugiados (MOREIRA 2005). O mesmo 

foi observado no continente americano, principalmente na América Central, na década de 

setenta e oitenta ante o fluxo de migrantes que se originava na Colômbia, na Nicarágua, 

Guatemala e El Salvador (ACNUR, 2000; ANDRADE, 2001) 

Assim, a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 formam a base positiva universal 

do Direito Internacional dos Refugiados. Porém, a proteção destes indivíduos não se restringe 

apenas a estes dois instrumentos, sendo observada no plano regional pela Declaração de 

Cartagena (no âmbito da OEA) e pela Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos 

Refugiados Africanos (no âmbito da OUA). Ainda, em função do instituto ser uma vertente não 

só do Direito Internacional, mas também dos Direitos Humanos, outros tratados não específicos 

sobre refugiados são utilizados – mesmo que indiretamente – para assegurar uma maior 

proteção destes indivíduos que se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade 

(MELLO, 2001). 

No continente americano, a Declaração de Cartagena, adotada em 1984 e inspirava-se 

na Convenção da OUA, trouxe, em sua Conclusão de n. III, no parágrafo 3º, uma definição 

ampliada de refugiado, como a Declaração de Cartagena de 1984, para ampliar e abarcar estes 

grupos que encontravam-se nessa situação particular (JUAN, 2004). 

Dentre as principais contribuições da Declaração para a proteção regional dos 

refugiados, destaca-se a inclusão de uma nova causa de refúgio: a “violação generalizada de 

Direitos Humanos”, o que permitiu que se incorporasse aos motivos para concessão de refúgio 

diversos problemas sociais, econômicos, a fome, etc. (MILESI, 2012). Apesar de se tratar de 

um documento sem força cogente, ou seja, que possui natureza de soft law, seu conceito teve 

reflexos em diversos ordenamentos jurídicos internos. Entretanto, há de se salientar que 

eventual ampliação e extensão conceitual operada no ordenamento doméstico não obriga outros 

Estados. Neste sentido, a evolução promovida pela OEA não possui força normativa para alterar 

a Convenção de 1951 e, consequentemente, torna-se um problema para efetivar a proteção 

internacional dos refugiados (CHETAIL, 2017). 
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Dados da ONU (2017) mostram que, final de 2016, o cenário internacional contava com 

65.6 milhões de indivíduos que foram obrigados a deixar seus países. Dentre esses,  22.5 

milhões eram considerados de refugiados, e mais da metade  tem menos de 18 anos, sendo que, 

ainda, 48% do total são mulheres. Nesses dados, mais 10 milhões são apátridas,47 indivíduos a 

quem foram negada nacionalidade e acesso a direitos, básicos como educação, saúde, emprego 

e liberdade de movimento. Além disso, em 2016, a cada minuto, vinte pessoas tornavam-se 

deslocadas internas, fugindo de perseguição, conflito, violência, ou violação dos direitos 

humanos. 

Para o ACNUR (2016), a palavra refugiada representa: pessoas que fogem de conflitos 

armados ou perseguição, onde a situação é tão desumana que impõe que esses indivíduos 

cruzem as fronteiras de seus Estados para tentar obter segurança em países vizinhos. Ademais, 

essas pessoas não possuem proteção de seu próprio Estado e, de fato, muitas vezes é o seu 

próprio governo que os ameaça, os persegue, os torna refugiados. Sendo assim, se outros 

Estados não os aceitarem como refugiados em seus territórios e não prestarem auxílio quando 

acolhidos, há a possibilidade desses solicitantes serem mortos ou passar uma vida escondendo-

se, sem sustento e sem direitos, já que a fuge e a solicitação de refúgio procuram suprir a 

necessidade de que se tornem internacionalmente reconhecidos como "refugiados", de modo 

que tenham acesso à assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações. Observa-se 

ainda que, até 2016, 55% do movimento global de refugiados originava-se em três países: Sudão 

do Sul, Afeganistão e Síria, a última representando o maior número. 

A maioria dos refugiados oriundos da crise do Sudão do Sul, que se originou de 

rivalidades políticas nessa região, aproximadamente 82% (ACNUR, 2018), são mulheres e 

crianças que conseguem escapar para Etiópia, Sudão, Quênia e Uganda. Segundo o ACNUR, 

durante os cinco anos de conflito, forçou-se quase 2,5 milhões de sul-sudaneses a fugirem de 

suas casas, marcados pela maioria de mulheres e crianças (ACNUR, 2018). Já o conflito no 

Afeganistão, que há mais de três décadas afeta a vida dos afegãos, registra quase 2,5 milhões 

de refugiados, enquanto que o número de afegãos que necessitam ajuda humanitária chega a 

7,4 milhões (HØVRING, 2018). A guerra na Síria, por sua vez, completou sete anos em 2018, 

                                                           
47 Para os fins deste Guia, adota-se o conceito de apatridia da Convenção sobre o Estatuto 

dos Apátridas de 1954, segundo a qual apátrida é toda a pessoa que não seja considerada nacional 
por nenhum Estado. 
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e a comunidade internacional ainda está lutando para reagir. Hoje já são 5,636,302 de pessoas 

forçadas a se deslocar (ACNUR, 2018). Os sírios que necessitam de ajuda humanitária são de 

13,5 milhões, incluindo mais de 6 milhões de crianças. Mais de 400.000 pessoas foram mortas 

e mais de 1 milhão foram feridas desde 2010 (ONU, [s/a]). Os países que mais recebem esse 

grande fluxo de refugiados são Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. 

Ocorre que o refúgio não é fenômeno isolado desses três países. De acordo com o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a América do Norte e Caribe possuem, 

atualmente, um total de 371.125 indivíduos refugiados, enquanto que a América Latina possui 

um total de 321.569, totalizando 692.715 no âmbito das Américas, conforme dados abaixo: 

 

 

   Fonte: ACNUR. Global Appeal, 2017 

Assim, nas Américas a temática migratória também possui preocupação a nível global. 

Nas questões que envolvem Colômbia e Venezuela, por exemplo, apontam-se problemas que 

se encontram contíguos da realidade brasileira e do continente americano. Nas palavras de Pita, 

representante do escritório da ACNUR no Brasil, 

[a]inda que se hajam superado graves crises políticas e humanitárias nas 

Américas, causadoras de massivas afluências de solicitantes de asilo e refugiados, 

subsistem, na região, situações geradoras de deslocamentos forçados de pessoas 

(PITA, 2016). 

Isso porque, o deslocamento forçado de pessoas na Colômbia já era observado desde o 

Século XIX, quando as guerras de independência, as disputas pelo poder entre os dois 

tradicionais partidos colombianos, os movimentos de colonização impulsionavam esse fluxo de 
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indivíduos (VIANA, 2009). Esse fluxo, porém, ganha novos contornos nos anos 80, quando a 

violência generalizada devido à “guerra contra o narcotráfico” na região - aliada também aos 

ditames do Plan Colombia celebrado entre Estados Unidos e Colômbia - intensifica 

drasticamente a migração forçada naquele país (KAMINKER; ORTIZ, 2014) e afeta de forma 

mais específica as populações mais carentes da região: ameríndios, afro-latino americanos, 

trabalhadores rurais (GUARDIOLA-RIVERA, 2010). Nesse contexto, Viana (2009) salienta 

que o quadro de violação de direitos humanos na Colômbia, ao final da década de 1990, chamou 

a atenção do ACNUR, tendo o governo colombiano solicitado pedido da instalação de um 

escritório de representação em sua capital, Bogotá.  

De outra parte, também a Venezuela, que recebia grande parte dos refugiados 

colombianos (NOVICK, 2010), hoje mostra ser um dos principais geradores de solicitantes de 

refúgio da região. Atualmente, mais de 1,5 milhões de pessoas deixam o país por diversas 

razões. Esse fluxo aumentou a partir de 2015, de modo que países como Colômbia, Trinidad e 

Tobago, Brasil, viram o registro de venezuelanos em seu território aumentar (SIMÕES, 2017). 

Nesse sentido, Simões (2017) destaca que o movimento migratório venezuelano para Roraima, 

Brasil, é recente, sendo que a maioria dos chegados ao país vieram no ano de 2017. A migração 

venezuelana não-indígena para o Estado de Roraima é composta majoritariamente por jovens 

em idade laboral, predominantemente homens, solteiros, com bom nível de escolaridade, 

oriundos de 24 províncias venezuelanas, embora com concentração em Bolívar, Monaguás e 

Caracas. As principais cidades que recebem esse fluxo são Pacaraima e Boa Vista. 

Assim, é possível observar que a situação da migração no continente americano 

distingue-se daqueles fluxos que se dão em outras localidades do globo, tanto que clamaram 

por uma normativa específica para a região, no caso, a Declaração de Cartagena. Ocorre que os 

fluxos regionais têm demonstrado, também, que, na grande maioria das vezes, os Estados 

americanos não estão preparados para receber os migrantes, o que enseja a massiva violação de 

seus direitos humanos. Nesse sentido, o Sistema Interamericano torna-se um mecanismo pelo 

qual esses indivíduos podem fazer valer os seus direitos no Estados sob cuja jurisdição 

encontram-se, e, para tanto, o SIDH tem desempenhado um papel fundamental, redefinindo o 

alcance da proteção aos migrantes do continente, reforçando garantias e clamando aos Estados 

que garantam, sem discriminação, os direitos de todos.   
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No contexto crescente de migrações forçadas, pedidos de refúgio e deslocados internos, 

observa-se que os Estados descumprem suas obrigações internacionais, de maneira que se 

mostra necessária a busca por meios para se efetivar uma proteção e prevenção eficazes. Dessa 

forma, os organismos por supervisionar e atuar, no que tange à proteção dos direitos humanos, 

como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tornam-se meios extremamente 

importantes na questão migratória. 

Como referido, a estrutura normativa básica do Sistema Interamericano sobre a proteção 

dos Direitos Humanos é formada essencialmente por quatro principais diplomas normativos: A 

Declaração Americana de Direito do Homem (1948), a Carta da Organização dos Estados 

Americanos (1948), a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), e o Protocolo de 

San Salvador (1988). 

No entanto, como pontua Cançado Trindade (1997), a Comissão Interamericana dos 

Direitos Humanos ampliou a proteção do direito dos refugiados. Isto porque, passou a assegurar 

o princípio do Non-Refoulement, que trata sobre a proteção internacional do refugiado e proíbe 

que indivíduos sejam “devolvidos” ao seu país de origem caso corram riscos de ter sua vida 

e/ou integridade pessoal violadas. Nesse sentido, o artigo 22.8 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, garante que em nenhuma hipótese o imigrante pode ser expulso ou entregue 

a outro país, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa 

da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. Trata-se, 

portanto, de uma ampliação do conceito de Non-Refoulement, de maneira que ao não admitir 

exceções, torna-o uma norma inderrogável, uma norma de ius cogens.  

Além disso, também a Corte Interamericana de Direitos Humanos busca garantir a 

proteção desses indivíduos, considerando que  

os desenvolvimentos produzidos no direito de refugiados nas últimas décadas 

geraram práticas estatais, consistindo em conceder proteção internacional como 

refugiados a pessoas que fogem de seu país de origem devido à violência generalizada, 

agressão estrangeira, conflitos internos, violação maciça de direitos humanos ou 

outras circunstâncias que perturbaram seriamente ordem pública. (CORTE IDH, 

2014, §79, tradução nossa)48. 

                                                           
48 No original: “los desarrollos producidos en el derecho de refugiados en las últimas décadas 

han generado prácticas estatales, consistentes en otorgar protección internacional como refugiados a 
las personas que huyen de su país de origen debido a la violencia generalizada, la agresión extranjera, 
los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público.” 
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Dessa forma, os refugiados inseridos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

estão sujeitos À proteção, ao auxílio e ao cuidado da Corte IDH. Como exemplos da atuação 

do Sistema, no que concerne aos refugiados, observam-se casos leading cases, como o caso 

Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, quando a Corte IDH reconheceu a 

responsabilidade do Estado dominicano e o dever de o Estado proporcionar uma atenção 

sanitária integral tomando em consideração as necessidades dos grupos vulneráveis, como são 

os migrantes irregulares, devendo, portanto, garantir que os bens e os serviços de saúde sejam 

acessíveis a todos, em especial aos setores mais vulneráveis e marginalizados da população, 

sem discriminação por razão da nacionalidade.  

Naquele caso, trinta cidadãos haitianos, incluindo um menor e uma mulher grávida 

entraram em território dominicano. O ingresso ao território se deu por meio terrestre, estando 

os migrantes em um caminhão que passou por dois postos de controle. Porém, após passar pelo 

segundo, quatro militares de operações da Força Fronteiriça começaram a perseguir o veículo 

que não havia parado e realizar disparos inúmeros em direção ao caminhão. Devido a um desses 

disparos,  foi morto o companheiro do condutor Máximo Ruben de Jesús Espinal, cujo o corpo 

foi jogado para fora do caminhão. Os soldados que os perseguiam viram o corpo do Sr. Espinal 

para fora do veículo, porém continuaram a perseguição. Posteriormente, o caminhão tombou e 

algumas pessoas ficaram presas embaixo do veículo, o que, aliado aos disparos feitos, 

ocasionou a morte de alguns migrantes. Os sobreviventes foram transferidos para um hospital, 

onde tiveram um tratamento precário. Após o transtorno, alguns foram detidos e levados para 

um quartel militar em Dejabón. No quartel os agentes forçavam-os a trabalhar ou os 

subornavam para não levá-los de volta à fronteira do Haiti.  

Em outra oportunidade, ao examinar o caso Vélez Loor Vs. Panamá, referente ao direito 

à liberdade e garantias judiciais, a Corte IDH estabeleceu os limites  para o controle que um 

Estado pode exercer para o ingresso em seu território, definindo que: 

[s]e pode estabelecer mecanismos para o controle da entrada em território e 

sair dele em relação a pessoas que não são suas nacionais, desde que tais políticas são 

compatíveis com as normas de proteção dos direitos humanos estabelecidos na 

Convenção Americana. De fato, embora os Estados mantenham um escopo 

discricionariedade na determinação de suas políticas de migração, os objetivos eles 

devem respeitar os direitos humanos dos migrantes (CORTE IDH, 2010, §97, 

Tradução nossa).49 

                                                           
49 No original:  “[los Estados] pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su 

territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas 
políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la 
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Outro caso que ressalta bem a atuação do Sistema Interamericano é o caso Familia 

Pacheco Tineo Vs. Bolívia, uma família de peruanos perseguidos politicamente por seu Estado, 

que ingressou na Bolívia em 2001, e logo ao adentrarem as fronteiras vizinhas, solicitaram 

refúgio. No caso, a família, após sair da Bolívia para o Chile perdeu o status de refugiado então 

concedido, e ao retornar à Bolívia foi deportada para o Peru. Para a Corte IDH, a Bolívia foi 

considerada responsável pela violação do direito à integridade psíquica e moral da família, pela 

violação do direito a proteção das crianças e da família, uma vez que ao determinarem a 

deportação da Família Pacheco para o Peru, os pais foram separados dos filho. Assim, ficou 

estabelecido que o Estado deveria implementar programas permanentes de capacitação 

dirigidos aos funcionários da Dirección Nacional de Migración y Comisión Nacional de 

Refugiados, assim como demais funcionários que tivessem contato com migrantes e solicitantes 

de asilo (CORTE IDH, 2013). 

Igualmente, a medida cautelar expedida pela Comissão Interamericana em favor de 

Manickavasgam Suresh em face do Estado do Canadá demonstra a preocupação do Sistema 

Interamericano com a temática migratória. O Sr. Suresh estava na proximidade de ser deportado 

do Canadá para o Sri Lanka, por ordem do Ministro da Imigração canadense. Contudo, uma 

vez que havia sido reconhecido como refugiado pelo Canadá, sua devolução seria um claro 

desrespeito ao princípio do non-refoulement. Assim, a Comissão solicitou ao Estado a 

suspensão da deportação e que fosse garantida a integridade física do refugiado, obrigando o 

Estado junto a Comissão a tomar providências para a preservação da vida do Sr. Suresh (CIDH, 

1998). 

Há, ainda, a Medida 291/11 de 08 de agosto de 2012, em favor de Jose Antonio Cantoral 

Benavides e outros, contra o Estado da Bolívia. Jose Antonio, de nacionalidade peruana, teve 

expedido contra si um pedido do Peru, que requeria a sua expulsão da Bolívia. Nesse processo, 

o migrante foi privado de sua liberdade e sofreu violência física. A CIDH solicitou ao Estado 

boliviano que não o expulsasse de suas fronteiras, já que reconhecido como refugiado (CIDH, 

2012). 

A Corte IDH ainda se manifestou sobre os direitos trabalhistas dos refugiados, em 10 

de Maio de 2002, quando os Estados Unidos Mexicanos submeteram-lhe um parecer consultivo 

                                                           
Convención Americana. En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al 
determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los 
derechos humanos de las personas migrantes.” 
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sobre a privação dos direitos trabalhistas para trabalhadores migrantes e a obrigação dos 

Estados Americanos de garantir os princípios de igualdade jurídica, não discriminação e 

proteção igualitária e efetiva da lei consagrados em instrumentos internacionais de proteção aos 

direitos humanos. A consulta teve como pretexto a preocupação do Estado Mexicano para com 

os trabalhadores migrantes, especialmente aqueles de nacionalidade mexicana que vivem nos 

Estados Unidos da América, os quais, como os demais indivíduos, devem ter garantidos o 

desfrute e exercício dos direitos humanos nos Estados onde residem. 

Diante dessa solicitação, a Corte IDH concluiu que a vulnerabilidade dos migrantes 

indocumentados nos Estados receptores os torna alvos fáceis de violação aos direitos humanos, 

em especial baseado em critérios de discriminação, colocando-os em desigualdade perante a 

lei. A incompatibilidade de interpretações, práticas, e expedições de leis por parte dos Estados 

amparados pelo sistema de direitos humanos da OEA implica na negação de direitos trabalhistas 

com base na condição migratória dos trabalhadores indocumentados, gerando violações aos 

instrumentos internacionais que garantem a proteção dos direitos humanos, constituindo uma 

ameaça para a vigência dos mesmos (CORTE IDH, 2003).  

 A proteção dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes é um tema de especial 

interesse do governo Mexicano, visto que, na época, havia cerca de 5.998.500 (cinco milhões 

novecentos e noventa e oito mil e quinhentos) trabalhadores mexicanos fora do território 

nacional. Destes, calcula-se que 2.490.000 (dois milhões quatrocentos e noventa mil) eram 

migrantes indocumentados. Dentre os problemas enfrentados pelo governo solicitante na defesa 

dos direitos humanos de seus nacionais, estavam presentes violações de direitos humanos, 

discriminação e princípios de igualdade como discriminação trabalhista, salários e indenizações 

não pagas, e demais causas trabalhistas que somavam mais de 383 casos.  

 Em resposta à consulta, a Corte IDH reforçou os princípios de não discriminação no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, onde se consagra a igualdade entre pessoas e 

impõe aos Estados determinadas proibições. Proíbe-se que haja distinções baseadas em gênero, 

raça, religião e origem nacional, sejam elas deliberadamente discriminatórias ou aquelas cujo 

impacto seja discriminatório contra determinadas categorias de pessoas, apesar de  que não se 

possa provar a intenção discriminatória.  

 Uma vez que a cabe ao Estado a decisão de aceitar, ou não, a entrada de migrantes em 

seu território, também é dele a decisão de estabelecer distinções no desfrute de certos benefícios 

entre seus cidadãos, os estrangeiros regulares e os irregulares. No entanto, em virtude das regras 
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do Direito Internacional dos Direitos Humanos, para isso, requer de um exame detalhado dos 

seguintes fatores:  

1) conteúdo e alcance da regra que discrimina entre categorias de pessoas; 2) 

consequências que esse tratamento discriminatório terá nas pessoas desfavorecidas 

pela política ou práticas estatais; 3) possíveis justificativas desse tratamento 

diferenciado, em especial sua relação com um interesse legítimo do Estado; 4) relação 

racional entre o interesse legítimo e a prática ou políticas discriminatórias; e 5) 

existência ou inexistência de meios ou métodos menos prejudiciais para as pessoas 

que permitam obter os mesmos fins legítimos. 

 

 A Corte também ressalta a importância do princípio de igualdade e não discriminação 

para os migrantes através do Artigo 8.1 da Convenção Americana, que expressa que toda pessoa 

tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz 

ou tribunal competente para que que se determinem seus direitos ou obrigações, sejam eles de 

natureza civil ou trabalhista (COMISSÃO IDH, 1969)50. Sendo qualquer distinção uma forte 

forte presunção de incompatibilidade com o tratado, uma vez que todos a garantia dos direitos 

fundamentais básicos devem ser de aplicação restritiva, e respeitar as condições indicadas na 

Convenção. 

Desta maneira, o Estado tem a obrigação de provar que é permitido restringir ou excluir 

a aplicação de algum instrumento internacional a uma classe determinada de pessoas, como os 

estrangeiros, pois a condição migratória não pode, em hipótese alguma, servir para excluir 

pessoas das proteções concedidas pelo Direito Internacional de Direito Humanos. Segundo a 

CIDH,  

[a] elaboração e execução de políticas migratórias e a regulamentação do 

mercado de trabalho são objetivos legítimos do Estado. Na consecução de tais 

objetivos, os Estados podem adotar medidas que restrinjam ou limitem alguns direitos, 

sempre que sejam respeitados os seguintes critérios: 1) determinados direitos não são 

derrogáveis; 2) há direitos reservados exclusivamente aos cidadãos; 3) há direitos que 

estão condicionados ao status de migrante documentado, como os relativos à liberdade 

de movimento e de permanência; e 4) determinados direitos podem ser restringidos 

sempre que sejam cumpridos os seguintes requisitos: a) a restrição deve estar prevista 

por lei; b) a restrição deve responder a um interesse legítimo do Estado, manifestado 

explicitamente; c) a restrição deve estar “racionalmente relacionada ao objetivo 

legítimo”; e d) não devem existir “outros meios de alcançar esses fins que sejam 

menos onerosos para os afetados”. (CORTE IDH, 2003, p. 28-29) 

 

                                                           
50 Estabelece o art. 8.1 da CADH: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e 

dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem 

seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.”  
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 Além disso, afirma-se que os direitos trabalhistas se encontram protegidos pelos 

instrumentos internacionais de direitos humanos, como assegurado pela Declaração da 

Organização Mundial do Trabalho (1998) e pela Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de sua Família (1990).  

A transversalidade, conceito bastante utilizado na área da educação, abrange a 

transmissão de conhecimentos de maneira que os estudantes possam se relacionar com o mundo 

e com a sociedade de uma maneira plena, autêntica e satisfatória, concedendo os aparatos 

necessários para seu desenvolvimento intelectual e social (GALLO, 2000). Os temas 

transversais na educação trazem uma conexão de assuntos de cada disciplina à atual realidade 

vivenciada, tais como: ética, meio ambiente, democracia, direitos humanos, pluralidade cultural 

e etc. Nesse sentido, para ao Ministério da Educação, a transversalidade deve se fazer presente 

na academia, ao passo que  

[a] conquista de significativos direitos sociais, nas relações de trabalho, 

previdência social, saúde, educação e moradia, amplia a concepção restrita de 

cidadania. Os movimentos sociais revelam as tensões que dizem respeito à 

desigualdade social, tratam das questões sobre a crescente equidade na participação 

ou ampliação dos direitos, assim como da relação entre os direitos individuais e os 

coletivos e da relação entre os direitos civis, políticos, sociais e econômicos com os 

Direitos Humanos (BRASIL, 1998, p. 19-20). 

Nesse sentido, a transversalidade de direitos defende a indivisibilidade dos direitos 

humanos, sejam eles econômicos, sociais, ambientais e culturais, cuja referência tem crescido 

no âmbito das Comissões de Direitos Humanos, pastorais sociais, ONGs, entidades indígenas, 

de negros, de mulheres, dentre outras (SCHERER-WARREN, 2006). Além disso, pode-se 

afirmar que, 

[n]as sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades 

tendem a ser cada vez mais plurais e as lutas pela cidadania incluem, freqüentemente, 

múltiplas dimensões do self: de gênero, étnica, de classe, regional, mas também 

dimensões de afinidades ou de opções políticas e de valores: pela igualdade, pela 

liberdade, pela paz, pelo ecologicamente correto, pela sustentabilidade social e 

ambiental, pelo respeito à diversidade e às diferenças culturais, etc. (SCHERER-

WARREN, 2006, p. 07) 

 

Ainda sobre a transversalidade, essa se impõe que na elaboração e implementação de 

políticas públicas, devam ser observados os princípios fundamentais dispostos nos tratados 

internacionais, nos comentários gerais dos Comitês das Nações Unidas e as jurisprudências dos 

órgãos de proteção de direitos humanos, como a igualdade, a não discriminação e os direitos 
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considerados transversais, como a participação, a divulgação da cultura de direitos humanos, o 

acesso à informação, dentre outros. Os Direitos Humanos, portanto, são indivisíveis e inter-

relacionados (VÁSQUEZ e DELAPLACE, 2011). 

Essas características já eram vistas em 1993, quando na II Conferência Internacional de 

Direitos Humanos em Viena, sedimentou-se a indivisibilidade dos direitos humanos 

(CANÇADO TRINDADE, 2003). Por outro lado, a transversalidade está vinculada à 

“governança” dos direitos humanos, e implica no fato de que esses podem e devem ser exigidos 

e garantidos tanto na esfera interna (enquanto direitos fundamentais), quanto perante tribunais 

internacionais (TORELLY, 2016).  

Em se tratando da questão migratória, a análise de direitos e garantias não pode ser 

restringir-se à garantia de direitos individuais e políticos, uma vez que as interpretações também 

devem ser feitas com o fito de ver efetivados os direitos econômicos e sociais, ante o seu caráter 

humanitário, e, também, considerando a dignidade da pessoa humana. Os direitos sociais, que 

são vinculados às noções de solidariedade, justiça social e igualdade material permitem que 

esses indivíduos alcancem a igualdade de oportunidade, que sejam reduzidas desigualdade, e o 

senso de coletividade entre o Estado receptor e seus nacionais e o migrante, superando-se uma 

visão individualista do direito (SALES, 2015). 

Dessa forma, considerando o viés social da aplicação dos direitos humanos, e, 

considerando que refúgio não é somente um instituto legal, uma vez que possui sua base nos 

direitos humanos e nos direitos humanitários, promove-se a analogia entre os estudos 

migratórios e a transversalidade de direitos. Busca-se, assim, uma compreensão de todo o 

conjunto que abrange os direitos dos migrantes, desde os direitos individuais, aos direitos 

econômicos, sociais e ambientais, sendo exigíveis tanto de agentes públicos, quanto de agentes 

privados.  

 

01. A República de Huánuco se localiza no Norte da América do Sul, suas fronteiras 

fazem divisa com os Estados de Valenza, Brasil, Equador e Bolívia (ver mapa político abaixo). 

O Estado possui uma população de aproximadamente 780.871 mil habitantes e seu idioma 
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oficial é o espanhol. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

desde de 2005 a sua Taxa de Desenvolvimento Humano (IDH) aumentou para 4% passando 

para 0,604, estando em centésimo trigésimo terceiro lugar no ranking mundial de 

desenvolvimento humano.   

 

(Mapa Político Huánuco - Fonte: Própria, 2018)  

 

02. Huánuco é um Estado-membro da Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

da Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, faz parte da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, tendo reconhecido a competência jurisdicional da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em 12 de março de 1997 e ratificado a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em 1º de janeiro de 1998. Frisa-se que o Estado ratificou 

diversos tratados internacionais para a garantia e proteção dos direitos humanos, tais como: a 

Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura (20/01/1986); e a Convenção 

contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes 

(06/01/2011)  
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03. O Estado de Huánuco teve sua estrutura política reformulada após a retomada da 

democracia, em 1978. Hoje o país possui um regime democrático, com eleições presidenciais 

realizadas a cada 5 (cinco) anos, porém vem sendo alvo de duras críticas na esfera internacional 

no que concerne às suas leis migratórias. Huánuco possui um dos maiores índices de população 

carcerária estrangeira e em processo de julgamento da América Latina. Com a ascensão de 

governos liberais conservadores, o Estado adotou políticas de segurança extremas, que 

permitem a investigação e apreensão de qualquer cidadão e estrangeiro supostamente envolvido 

com ações terroristas e contra o Estado. Estas ações tiveram como base o alinhamento político 

com aliados econômicos durante o período da Guerra Fria, na intenção de evitar avanços 

comunistas na América do Sul. As medidas de segurança do país geraram sensação de bem 

estar para a população de Huánuco, fazendo com que parte de sua identidade nacional fosse 

voltada a supervalorização de seus cidadãos, e a criminalização de estrangeiros. Essas diretrizes 

securitárias favorecem a vulnerabilidade de migrantes irregulares em território huanuco, uma 

vez que o país utiliza de precedentes legislativos para abusar da autoridade e favorecer o 

encarceramento de estrangeiros em território nacional. 

04. Atualmente, o discurso estadista do país enfatiza práticas de exclusão para com o 

deslocado, tendo como base a reafirmação de sua soberania através de políticas públicas de 

cunho étnico, religioso e nacionais, fortalecendo a coalizão de seus cidadãos e a ideia do alien 

como ameaça à sua economia, segurança e bem estar. Essas ações podem ser percebidas através 

de grande burocracia na aceitação de novos entrantes, bem como nas listas de exceções, criadas 

pelo Ministério da Defesa para àqueles que, por afiliações políticas, familiares e sociais, 

representam uma ameaça à segurança nacional. 

05. Por outra parte, os sistema de saúde e educação de Huánuco oferecem serviços 

gratuitos para parcela da população. Os benefícios consistem em livre acesso ao ensino 

fundamental para famílias “Huanuquenses” que comprovem renda provinda de trabalho legal, 

e acesso à tratamentos básicos de saúde para todos seus cidadãos. O estrangeiro que deseja 

receber o auxílio deve estar em situação regular, e sem nenhuma pendência com o governo, seja 

ela criminal, documental ou financeira. 

06. Apesar de que, legalmente, o país fomente a preocupação com os direitos humanos 

e reconheça a necessidade de aceitar migrantes forçados e refugiados em seu território, na 

prática recusam-se a aceitá-los mediante prevalecimento de seus interesses nacionais. A política 

migratória de Huánuco, desde seu alinhamento com o Ocidente no período pós guerra, foca 
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seus esforços na instrumentalização do migrante em função dos interesses econômicos do 

Estado nacional. Embora discurso de integração, e a participação em organizações 

internacionais, a República de Huánuco não se compromete com a dignidade e manutenção dos 

direitos básicos do estrangeiro, fomentando a desigualdade e restringindo os direitos inerentes 

do ser humano. 

07. Segundo a mídia internacional há evidências de que na Polícia do Governo Nacional 

do país existam prisões arbitrárias e, embora sejam proibidas pela Constituição, afirma-se que 

não há tolerância para pessoas suspeitas de terrorismo, crime este que é punido com pena 

máxima de acordo com o Código Penal do país 

08. A desigualdade na distribuição de renda do país ainda é resultado de um governo 

ditatorial passado, onde se prevalecia interesses econômicos estrangeiros ao invés do 

desenvolvimento social nacional. Por mais que os índices de educação primária sejam altos, o 

nível superior é quase inexistente.  

09. A economia atual do país é baseada exclusivamente pela produção de commodities 

(açúcar, banana e madeira) na costa leste do Estado, havendo uma indústria mineradora 

incipiente. O Governo busca o incentivo das exportações através da isenção de impostos desde 

2016, através da Medida Provisória 1.03/2016, publicada e oficializada em 03/08/2016. A 

Medida Provisória, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos-calendário, visa à facilitação das 

commodities de produtores locais da região e que estejam dentro do cadastro nacional de 

empresas. Todavia, o Estado ainda se encontra dependente de capital externo, tendo um índice 

elevado de importações de bens de capital, de bens duráveis e de tecnologia. 

10. O Estado de Huánuco em 2001, quando a economia mundial se encontrava em 

vantagem para o mercado industrial, sofreu com a diminuição de exportações de commodities, 

levando o PIB do país diminuir cerca de 1,9%. Conforme as tendências de baixo nível de 

investimentos e empréstimos internacionais estavam se intensificando, o índice de 

criminalidade e de tráfico de armas ilegais nas fronteiras multiplicava. O Governo atuante na 

época teve que tomar medidas securitárias mais rígidas em suas fronteiras, principalmente com 

a de Valenza. Desde então, o governo tenta encontrar mecanismos de monitoramento e possui 

uma política externa restrita a imigração.  
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11. Maikel Chantal de León Lucero e Sinai Roy de León Lucero nasceram na República 

Popular de Valenza, na província de La Cruz. Maikel, nasceu em 17 de março de 1988 e Sinai, 

em 04 de setembro de 1991. Desde cedo ambos os irmãos já auxiliavam a renda familiar através 

da venda de produtos contrabandeados nas ruas de seu país natal. Maikel parou de estudar no 

primeiro ano do ensino secundário e Sinai no oitavo ano do ensino fundamental. Os irmãos 

viviam com sua mãe, Sandra de León Lucero, seu pai, Astrando Lucero, e mais três irmãos até 

os seus 16 e 13 anos 

12. Desde muito jovens, os irmãos de León já enfrentavam problemas com a vigorosa 

fiscalização e repressão do governo militar para com os indivíduos que exercessem atividades 

ilegais em território nacional. Suas adolescências foram marcadas por fugas e inúmeras 

apreensões devido à atividade que exerciam.  

13. Além disso, as repreensões intensificavam-se no caso dos irmãos de León devido ao 

fato de ambos pertencerem a uma etnia minoritária cachoa, que desde a colonização espanhola 

sofre severas repressões em Valenza devido às suas aspirações separatistas. Ao longo da 

adolescência, os irmãos foram detidos nove vezes, sendo que em apenas uma levavam consigo 

mercadorias de origem duvidosa. Nas outras oito vezes, a justificativa das detenções, em geral, 

atrelava-se à origem étnica dos irmãos, de maneira que os dois passaram a apoiar de forma 

intensa o separatismo da região de Asterales, localizada na fronteira norte de Huánuco. 

14. Após diversas advertências da polícia de Valenza, os irmãos de León e sua família 

passaram a ser perseguidos pela Polícia do Governo Nacional chegando a sofrer violência 

corporal e abusos morais e apreensão de suas mercadorias. A perda de suas infâncias e a falta 

de aporte financeiro os fizeram abandonar seu país em busca de melhores condições de vida. 

Diante disso, decidiram fugir para a República de Huánuco, tendo em vista a proximidade com 

a República Popular Democrática de Valenza e, também, em razão de ser um país com uma 

melhor expectativa de vida e sem um governo autoritário em relação ao Estado de sua origem. 

Tendo em vista as constantes perseguições que a família Lucero sofreu desde o 

desaparecimento de seus irmãos mais velhos e, considerando os atuais problemas políticos de 

Valenza em razão do regime ditatorial vigente, os irmãos Maikel e Sinai fugiram, de maneira 
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clandestina, de seu país de origem chegando até a cidade de Aurora, na República de Huánuco, 

pela fronteira terrestre, em novembro de 2006. 

Ao chegar no seu destino de refúgio permaneceram escondidos por aproximadamente 

quatro meses por medo de terem sido perseguidos por milicianos do governo de Valenza. Após 

o decorrer desse tempo, pensaram estar seguros em seu novo local e começaram a trabalhar 

informalmente como músicos em alguns dos poucos bares da cidade de Aurora que aceitaram 

contratá-los por hora. 

Em maio de 2007, Sinai começou a apresentar alguns sintomas similares a uma gripe 

comum, porém quando tiveram acesso a um médico foi constatado que se tratava de uma 

infecção pulmonar e, em razão disso, Maikel não conseguiu mais continuar seu trabalho 

informal uma vez que precisava ficar cuidando de seu irmão. Dessa forma, como consequência, 

os irmãos passaram a viver apenas com a ajuda das pessoas que moravam no bairro e da 

Associação Culturae. Contudo, o pequeno auxílio que recebiam era pouco para poder sustentá-

los e, ainda, conseguir atendimento médico para seu irmão. 

Em junho do mesmo ano, percebendo que a saúde de Sinai estava se deteriorando, 

Maikel passou a cometer pequenos furtos a fim de pagar exames e remédios necessários no 

tratamento de seu irmão. 

No mês de julho, Maikel foi preso após tentativa de roubo seguido de graves lesões 

corporais à vítima. Ao ser conduzido à estação policial, sob alegação de latrocínio, a polícia 

descobriu que Maikel é um dos irmãos fugitivos acusados de terrorismo no país vizinho, a 

República Popular Democrática de Valenza. Diante disso, a polícia fez buscas e encontrou 

Sinai, o qual também fora conduzido ao encarceramento por coautoria no crime de latrocínio e, 

também, por ser acusado de terrorismo. 

Os irmãos foram mantidos aprisionados em celas separadas, sendo que Sinai não 

recebera nenhum atendimento médico para o tratamento de sua enfermidade. Exames afirmam 

que seu quadro é delicado e que precisa de cuidados especiais.  

O delegado de polícia, ao ser procurado pela Associação Culturae, informou que os 

irmãos são considerados assaltantes de alta periculosidade e que, ao analisar os documentos 

enviados pelo governo de Valenza, mencionou que eles também são classificados como 
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terroristas no país vizinho, razão pela qual seriam, primeiramente, mantidos privados de sua 

liberdade de acordo com o ordenamento jurídico interno de Huánuco e, posteriormente, seriam 

deportados para seu país de origem para sofrer as sanções lá previstas. 

Em 16/08/2010, a Associação Culturae peticionou à Comissão Interamericana alegando 

a prisão arbitrária e a inexistência do devido processo legal para manter os irmãos Maikel e 

Sinai encarcerados. Ressaltou que não houve nenhum julgamento que os sentenciasse ao 

cumprimento de roubo qualificado e que tal tipificação é irracional, uma vez que não teria 

acontecido violência e que se tratavam de pequenos furtos com o intuito de prover auxílio ao 

irmão, devendo ser considerado crime famélico ou, ainda, crime de menor potencial ofensivo. 

Afirmou, por fim, que o processo de deportação para Valenza deveria ser interrompido. 

Em 10/09/2010, a Associação Culturae apresentou uma nova petição com urgência à 

Comissão Interamericana, em representação à Maikel Chantal de León Lucero e Sinai Roy de 

León Lucero, indicando que ambos estavam sendo vítimas de inúmeras violações: (a) estavam 

sendo mantidos em celas separadas com superpopulação carcerária; (b) Sinai desenvolveu 

tuberculose e não tem o devido atendimento médico, o que pode ocasionar sua morte e, ainda, 

a transmissão do bacilo para os demais presos; (c) a completa inexistência do direito de defesa; 

e, (d) privação dos irmãos de realizar o pedido de refúgio. 

Ao apresentar essa segunda petição, a Associação Culturae solicitou a cumulação dos 

casos, tanto à defesa relacionada aos crimes imputados quanto às questões relacionadas à 

deportação e ao refúgio. Em 23/10/2010, a Comissão comunicou essa solicitação à República 

de Huánuco, o qual se manifestou de acordo com a conexão. Nesse mesmo dia, a Comissão 

encaminhou ao Estado as petições e lhe outorgou o prazo de 1 mês para apresentar suas 

observações. Em 05/10/2010, o Estado solicitou a prorrogação do prazo por mais um mês, a 

qual foi indeferida tendo em vista o caráter crítico que se encontrava Sinai. 

Em 23/10/2010, o Estado apresentou suas observações e, no mérito, alegou a ausência 

de cerceamento de defesa, tendo em vista que eles estavam encarcerados em razão dos ataques 
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terroristas cometidos no país vizinho e que por isso, seriam deportados, não cabendo à 

República de Huánuco seu julgamento. 

Em virtude do recesso de final de ano, a Comissão emitiu o Informe de Admissibilidade 

N° 18/13, em 10/02/2011, no qual declarou sua competência para conhecer as petições.  

Em 22/08/2011, a Comissão aprovou o correspondente Informe de Mérito N° 666/13 e 

concluiu que o Estado era responsável por todas as violações alegadas pela representação das 

supostas vítimas. Dessa forma, realizou uma série de recomendações ao Estado de Huánuco, 

informadas em 30/09/2011, quando foi conferido dois meses para apresentação de um informe 

relativo às medidas adotadas para dar cumprimento às medidas formuladas. 

Não havendo nenhuma manifestação do Estado, a Comissão decidiu submeter o caso à 

Corte Interamericana em 03/12/2011. 

B. PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE INTERAMERICANA 

Em 10/12/2011, a Corte notificou as partes. Em 12/02/2012, os representantes das 

supostas vítimas apresentaram seus escritos de solicitações, argumentos e provas. Em 

10/05/2012, o Estado apresentou sua contestação, reiterando suas razões de mérito. Após, 

mediante Resolução do Presidente da Corte, foi convocada uma audiência pública para o dia 

24/08/2018, em que ocorrerá a deliberação do caso. 
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O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA) foi criado com base nos princípios 

de integração regional defendidos na União Africana (UA). Portanto, pauta sua atuação com 

base na unidade africana e cooperação para desenvolvimento da Arquitetura de Paz e Segurança 

Africana. Atua como organismo internacional capaz de congregar os Estados-membros da UA 

em torno da agenda de segurança, com objetivo de estruturar e promover políticas para atuação 

conjunta em desafios compartilhados. A construção histórica do continente africano é marcada 

por diversas ocorrências de mudanças de governo oriundas do domínio colonial, golpes de 

Estado e mudanças inconstitucionais para manutenção do poder. Esta pauta é observada pelos 

Estados-membros da UA como ameaça à estabilidade e segurança do continente, tendo em vista 

que afeta diretamente a construção de políticas conjuntas e fomenta o conflito civil que tormenta 

o continente na contemporaneidade. Desta forma, direciona seus esforços para o combate às 

alternâncias inconstitucionais de poder através de Resoluções e Acordos com objetivo de 

angariar a participação e conscientização de seus Estados-membros para direcionamento deste 

ponto crítico de instabilidade no continente. 
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O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA) é um dos órgãos 

permanentes da União Africana (UA), tendo como finalidade a prevenção, gestão e resolução 

de conflitos no continente. Criado em maio de 2004, o órgão apresenta-se como elemento chave 

da Arquitetura Africana de Paz e Segurança (APSA, na sigla em inglês)55 - que pode ser 

definido como os principais mecanismos no continente africano para promover a paz, segurança 

e estabilidade na África (UA, 2018). A criação do CPSUA pode ser considerada como a 

principal diferença entre a OUA e a UA, já que a primeira tinha a política de não intervenção e 

a segunda cria os mecanismos e instrumentos de solução de conflitos. 

O CPSUA consiste em acordo de segurança coletiva56, cujos objetivos estão centrados 

na capacidade de articular respostas rápidas e eficientes em situações de conflito e crise. Dentre 

as principais funções do CPSUA, destacam-se a condução da diplomacia preventiva, do peace-

making57 e estabelecimento de operações de apoio à paz. Em determinadas circunstâncias, o 

CPSUA também pode recomendar a intervenção nos Estados-membros a fim de promover a 

segurança e a estabilidade em casos de crimes de guerra, genocídio e crimes contra a 

humanidade (UA, 2018). O Conselho também trabalha em apoio ao peace-building58 e a 

                                                           
55 A Arquitetura Africana de Paz e Segurança é uma resposta dos países africanos, sob a égide da União Africana, 

ao desafio de controlar os conflitos que assolam o continente. A Arquitetura consiste em componentes que visam 

cobrir todas as fases de um possível conflito, desde a atuação preventiva para evitar sua eclosão, a intervenção 

para o estabelecimento de cessar-fogo e a criação de condições para solução negociada, até as medidas de 

reconstrução pós-conflito e para impedir a retomada de hostilidades. A Arquitetura Africana de Paz e Segurança 

é fundamentada em uma série de instrumentos legais que estabelecem as instituições que a compõem e delimitam 

sua ação. Vários desses instrumentos têm suas raízes no período de atuação da Organização da Unidade Africana 

(OUA), vindo a atingir seu pleno desempenho sob a União Africana. O pilar central da Arquitetura é o Conselho 

de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA), sendo adotada pelo mesmo Protocolo Constitutivo de 2002 que 

instituiu o Conselho (SANTOS, 2011). 
56 Ao Conselho é atribuída, pelo artigo 16 do Protocolo, a função de coordenar e harmonizar as atividades de 

mecanismos regionais nas áreas da promoção e manutenção da paz, segurança e estabilidade, trabalhando em 

estreita colaboração com os mesmos. Prevê-se a constituição de mecanismos para facilitar a troca regular de 

informações entre os níveis continental e regional. Ao Conselho compete ainda atuar nas áreas de consolidação 

da paz (artigo 14) e ações humanitárias (artigo 15), bem como manter relações de colaboração com o Parlamento 

Pan-Africano (artigo 18), a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (artigo 19) e organizações da 

sociedade civil (artigo 20) (SANTOS, 2011). 
57 Peace-making seriam as ações diplomáticas por meio das quais há uma mediação entre as partes de um conflito 

com o propósito de negociar um acordo (ONU, 2018). No entanto, o peace-making não consta só em medidas 

diplomáticas, sendo que a própria UA pode usar como instrumento de intervenção. 
58 Peace-building consiste em uma série de medidas direcionadas a reduzir o risco de um conflito, fortalecendo 

as capacidades nacionais em todos os níveis para o gerenciamento de conflitos e estabelecendo as bases para a 

paz e o desenvolvimento sustentáveis. As estratégias de peace-building devem ser coerentes e adaptadas às 

necessidades específicas do país em questão, com base na soberania nacional e devem incluir um conjunto de 

atividades cuidadosamente priorizado, sequenciado e, portanto, relativamente restrito, destinado a alcançar os 

objetivos acima (ONU, 2018). 
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reconstrução pós-conflito, bem como à ação humanitária e à gestão de desastres, junto à demais 

organizações internacionais59. 

De acordo com o protocolo que deu origem ao Conselho de Paz e Segurança – este que 

fora apresentado na Primeira Sessão Ordinária da União Africana, na cidade sul-africana de 

Durban em julho de 2002 – estabelece certos critérios que os Estados devem apresentar a fim 

de fazer parte do CPSUA. Tais critérios incluem: a contribuição para a promoção e manutenção 

da paz e segurança na África; participação na resolução de conflitos, no peace-making e peace-

building a nível regional e continental; disposição e capacidade para assumir a responsabilidade 

sobre iniciativas regionais e continentais de resolução de conflitos; contribuição para o Fundo 

de Paz60; respeito pelo governo constitucional - um governo eleito democraticamente e 

considerado assim por seus pares -, o Estado de direito e os direitos humanos; e compromisso 

com as obrigações financeiras da UA (UA, 2018). 

As decisões do CPSUA são guiadas pelo princípio do consenso, onde todos os Estados 

têm poder de veto, e, quando este não consegue ser atingido, as decisões sobre questões 

processuais são feitas por maioria simples; e em questões substantivas, por uma maioria de dois 

terços, conforme estipula o protocolo do CPSUA. Se um membro do Conselho esteja sendo 

parte de um conflito ou situação sob a consideração do CPSUA, este não poderá participar do 

processo de discussão e tomada de decisões relacionadas a tal conflito ou situação (UA, 2018). 

Alguns dos órgãos criados pelo protocolo originário (2002) do Conselho de Paz e 

Segurança, necessários às medidas e ações que deveriam ser efetuadas pelo Conselho, os quais 

são de relevância apontar, inclui: Continental Early Warning System61 (Sistema de Aviso Prévio 

                                                           
59 Nota-se que existem diferentes tipos de intervenções por parte da UA (sejam dela sozinha como peace-keeping 

ou peace-building; seja dela com organismos regionais; seja dela com a ONU). 
60 De acordo com o Protocolo da CPSUA o Fundo de Paz foi estabelecido para fornecer “recursos financeiros 

para missões de apoio à paz e outras atividades operacionais relacionadas à paz e segurança”. O Protocolo exige 

que o Fundo seja constituído por dotações financeiras do orçamento regular da UA; contribuições voluntárias dos 

Estados-membros, parceiros internacionais e outras fontes, como o setor privado, sociedade civil e indivíduos; 

bem como através de atividades de angariação de fundos. O Presidente da Comissão da UA está mandatado para 

acarear e aceitar contribuições voluntárias de fontes fora da África, em conformidade com os objetivos e princípios 

da UA (UA, 2018).  
61 O Continental Early Warning System (Sistema de Aviso Prévio Continental) foi estabelecido com o propósito 

de facilitar a antecipação e prevenção de conflitos, reunindo informações sobre potenciais conflitos ou ameaças à 

paz e segurança dos Estados-membros da União Africana. Este recebe relatórios diários ou semanais de uma 

equipe operacional, incluindo missões de campo, gabinetes de relações e de alertas. As informações são então 

enviadas a CPSUA sob a forma de relatórios pelo Presidente da Comissão da UA. 
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Continental); Panel of the Wise62 (Painel dos Sábios); e African Standby Force63 (Força 

Africana em Estado de Alerta). 

O CPSUA compõe-se atualmente por 15 Estados-membros, sendo estes eleitos pelo 

Conselho Executivo da UA e endossados pela Assembleia em sua próxima sessão. Cinco 

membros são eleitos para mandatos de três anos e dez para mandatos de dois anos, geralmente 

para assumirem funções no primeiro dia de abril, após o endosso pela Assembleia (UA, 2018). 

Os membros são eleitos de acordo com o princípio de representação regional equitativa e 

rotação nacional, sendo esta acordada dentro dos grupos regionais. A representação regional é 

geralmente distribuída da seguinte forma: África Central (três assentos), África Oriental (três 

assentos), Norte da África (dois assentos), África Austral (três assentos) e África Ocidental 

(quatro assentos) (UA, 2018). 

Na 30ª Sessão da União Africana em Addis Abeba na Etiópia, em 26 de janeiro de 2018, 

o Conselho Executivo, elegeu 10 novos membros para um mandato de dois anos no CPSUA. 

Eles foram: Marrocos (Norte da África); Togo, Serra Leoa, Libéria (África Ocidental); Djibouti, 

Ruanda (África Oriental); Gabão, Guiné Equatorial (África Central); e Angola e Zimbabwe 

(África Austral). A República do Congo (África Central), o Egito (Norte da África), o Quênia 

(África Oriental), a Nigéria (África Ocidental) e a Zâmbia (África Oriental), que possuem um 

mandato de três anos, permanecerão no Conselho até 31 de março de 2019. 

 

Esta seção volta-se para a análise do papel da União Africana (UA) e do seu Conselho 

de Paz e Segurança (CPSUA) nos desafios relacionados às mudanças inconstitucionais dos 

governos africanos e seus impactos para a estabilidade continental. A Declaração de Lomé 

                                                           
62 O Panel of the Wise (Painel dos Sábios) foi criado a fim de auxiliar o CPSUA na área de prevenção de conflitos. 

O Painel possui a capacidade de aconselhar o Conselho e a presidência, e fazer pronunciamentos sobre qualquer 

assunto relacionados a prevenção de conflitos. Os membros do painel devem ser “personalidades africanas 

altamente respeitadas, de alta integridade e independência, que fizeram contribuições notáveis para a África nas 

áreas de paz, segurança e desenvolvimento” (UA, 2018). Os membros não podem ocupar cargos políticos no 

momento de sua nomeação ou durante seu mandato. 
63 A African Standby Force (Força Africana em Estado de Alerta) é prevista pelo Protocolo do CPSUA como uma 

força capaz de ser mobilizada para uma missão de apoio à paz ou de intervenção, conforme decidida pelo CPSUA 

e autorizada pela Assembleia da UA. De acordo com o Protocolo tal força será composta por contingentes 

multidisciplinares de reserva, com componentes civis e militares em seus países de origem, prontos para uma 

rápida implantação. Também se prevê que a African Standby Force abrangerá cinco forças de prontidão regionais, 

com formação diferente em todas as regiões - sendo que algumas destas já se encontram operacionais: Central 

African Standby Force (Força em Estado de Alerta da África Central); Eastern Africa Standby Force (Força em 

Estado de Alerta da África Oriental); North African Regional Capability (Capacidade Regional do Norte da 

África); Southern Africa Standby Force (Força em Estado de Alerta da África Austral); e Economic Community 

of West African States Standby Force (Força em em Estado de Alerta  da Comunidade Económica dos Estados da 

África Ocidental). 
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define a mudança inconstitucional de governo como: i) Golpe de Estado militar contra um 

governo democraticamente eleito; ii) Intervenção de mercenários para substituir um governo 

democraticamente eleito; iii) Substituição de governos democraticamente eleitos por grupos 

dissidentes armados e movimentos rebeldes; iv) A recusa de um governo em exercício de 

renunciar o poder para a parte vencedora depois de processo eleitoral livre, justo e regular (UA, 

2000). 

A pauta da governança apresenta-se no Ato Constitutivo da UA, no seu artigo 4º, que 

defende os princípios democráticos, de boa governança, participação, Estado de direito e 

direitos humanos a todos os cidadãos africanos (UA, 2000).  Da mesma forma, destaca-se no 

Protocolo de Estabelecimento do CPSUA a reafirmação das Decisões AHG/Dec.141/142 

(XXXV) da UA, que reconhece que os princípios de boa governança, transparência e proteção 

dos direitos humanos são elementos essenciais para a construção de um governo representativo 

e estável, que contribuem para a prevenção de conflitos (UA, 1999). Portanto, a UA determina 

que, para salvaguardar os princípios democráticos e de boa governança no continente africano, 

os Estados-membros cujos governos chegaram ao poder de forma inconstitucional, após a 

Cúpula de Harare64, devem restaurar sua legalidade constitucional antes da próxima Cúpula da 

UA (UA, 1999).  

 

Esta seção tem como objetivo formular uma análise histórico político do continente 

africano no qual estará dividida em cinco subseções: i) Norte da África; ii) África Ocidental; 

iii) África Central; iv) África Oriental; v) África Austral; que irão explorar através de uma lupa 

analítica como se deu a construção e consolidação dos Estados de cada região em específico, 

tendo em mente de que maneira a herança colonial afetou o perfil de sucessivas mudanças de 

governo nas últimas décadas.  

 

O primeiro ponto de análise é a extensão setentrional, também conhecido como África 

do Norte, consiste na porção do continente localizada acima da região do Saara, conhecida 

como África Branca e marcada pela forte presença do arabismo. Dentre os Estados que 

                                                           
64 A Declaração, ou Cúpula, de Harare foi estabelecida em 1997 com objetivo de endereçar a situação da Sierra 

Leoa. Desta forma, declara que “todos os Estados africanos e a Comunidade Internacional devem privar-se do 

reconhecimento do novo regime ou apoiar de qualquer forma os condutores do golpe de Estado na Sierra Leoa 

(TIEKU, 2016). 
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compõem a região, estão Argélia, Egito, Marrocos, Mauritânia, Líbia, Tunísia e República 

Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

Calcula-se que, por volta de 1830, na região setentrional do continente, os Estados 

europeus dividiram sua colonização pelo território. Os franceses exploraram os Estados 

pertencentes ao Magreb65, excluindo a Líbia que fora domínio italiano. O Egito, por sua vez, 

estava sob controle e administração do Reino Unido. Difere-se aqui Marrocos, pois o domínio 

sob o território foi dividido entre a França e a Espanha. A colonização em seus primeiros anos 

resumia-se na extração de minérios e no uso das rotas comerciais da costa para a importação de 

produtos destinados à europa . Para a elite africana era proporcionado uma educação europeia, 

assim como delegado a administração do país aos mais afortunados, ainda que controlada pela 

metrópole, satisfazendo as elites que, por ora, não sentiam a necessidade de modificar as 

relações com a Europa (BOAHEN, 2010).   

No entanto um fato escapava aos africanos: em 1880, graças ao 

desenvolvimento da revolução industrial na Europa e ao progresso 

tecnológico que ela acarretara – invenção do navio a vapor, das estradas de 

ferro, do telégrafo e sobretudo da primeira metralhadora, a Maxim –, os 

europeus que eles iam enfrentar tinham novas ambições políticas, novas 

necessidades econômicas e tecnologia relativamente avançada. Por outras 

palavras, os africanos não sabiam que o tempo do livre -cambismo e do 

controle político oficioso cedera lugar, conforme diz Basil Davidson, à “era 

do novo imperialismo e dos monopólios capitalistas rivais” (BOAHEN, 2010, 

p. 34). 

No período do fim da Segunda Guerra Mundial, em em 1945, nenhum país da região 

setentrional escapava a um controle político e militar exercido por estrangeiros. A interferência 

dos Estados não africanos na África torna-se mais forte, inclusive no Estado oficialmente 

independente, o Egito –  cuja independência fora feita de maneira unilateral, em 1922 - uma 

vez que o governo britânico interferia diretamente nos assuntos internos do país, se seus 

interesses fossem postos a causa. No que tange à colônia italiana, a Líbia, que foi tomada 

durante a guerra pelos Aliados66 e permaneceu sob controle do Estado inglês, foi conquistada 

1952 quando a Assembleia Geral das Nações Unidas a reconheceu como Estado independente 

(HRBEK, 2010). A maioria dos processos de independência dos Estados da África Setentrional, 

bem como boa parte do continente africano, ocorreram a nas décadas de 1950 e de 1960. 

A luta pelo reino político − ou pela soberania política − na África colonial se 

desdobrou em quatro etapas, por vezes entrecruzadas nos fatos mas, 

nitidamente passíveis de análise. Antes da Segunda Guerra Mundial, 

produziu‑se primeiramente uma fase de agitação das elites em favor de uma 

                                                           
65 Magreb: representa o extremo ocidental do mundo árabe, a união das nações islâmicas de Argélia, Marrocos, 

Tunísia, Líbia e Mauritânia. FONTE: http://www.umaghrebarabe.org 
66 Aliados: nome dado a união dos Estados contrários a Alemanha nazista, Itália e Japão na época da Segunda 

Grande Guerra.  



 
126 

 

maior autonomia. A ela seguiu‑se um período caracterizado pela participação 

das massas na luta contra o nazismo e o fascismo. Adveio, em seguida, após a 

Segunda Guerra Mundial, a luta não violenta das massas por uma total 

independência. Finalmente, sobreveio o combate armado pelo reino político: 

a guerrilha contra os governos de minoria branca, sobretudo a partir dos anos 

1960 [...] Na África muçulmana, as organizações culturais estavam por vezes 

ligadas à religião, muito mais que à etnia. Desta forma, em 1935, o shaykh 

‘Abd al‑Hamid Badis criou, na Argélia, a Associação dos ‘ulamã’, 

especialmente dedicada à defesa do islã em uma situação colonial. (MAZRUI, 

2010, p. 150-151) 

 Ainda de acordo com o historiador Ivan Hrbek (2010), a luta pela independência da 

região de Magreb pode ser caracterizada como uma série de reviravoltas políticas. O governo 

francês institui um regime caracterizado por uma forte opressão que, por consequência 

dinamizou o movimento nacionalista, inclusive do sultão da època. Em reconhecimento ao 

movimento,  para as inquietações das massas, os franceses decidiram destroná-lo. Em agosto 

de 1953 proclamaram como sultão seu primo, Mohammed Ibn’Arafa. Tal decisão tomou 

proporções contrárias ao esperados pelos franceses e a e a luta nacional tomou diversas formas. 

Destacam-se as greves e boicotes, atingindo a economia francesa (HRBEK, 2010). Os anos 

decorrentes a 1954 e 1955 foram marcados pela luta; a independência foi conquistada em 1956. 

Ainda de acordo com o autor, a independência da Tunísia adveio após a conquista à liberdade 

marroquina. Nos dois países, a luta pela libertação desdobrou-se paralelamente, ambas 

caracterizadas por manifestos nacionalistas e pelo boicote ao governo francês. A Tunísia 

conquistou sua independência no dia 20 de março de 1956, dezoito dias após a independência 

de Marrocos. 

Durante anos foi crescente o sentimento de insatisfação entre os países do continente 

africano perante o domínio europeu. Portanto, faz-se necessário destacar a luta pela liberdade 

na Argélia tendo em vista a existência de uma pequena parcela de colonizadores europeus que 

exerciam forte domínio na Argélia, ocasionando sua insatisfação e revolta. No decorrer dos 

anos, os franceses começaram a tratar a colônia norte-africana como se fosse um anexo ao 

território da França, e os argelinos foram tratados como estrangeiros no próprio país (HRBEK, 

2010). Segundo Hrbek (2010), a desigualdade econômica e social também refletia na vida 

política. Em 1947, houve uma Assembleia Nacional em Paris, quando foi aprovada a criação 

de um Parlamento argelino que compreendia 120 membros, dentre os quais 60 franceses e 60 

argelinos. 

A administração zelava para que a maioria dos argelinos eleitos fosse 

composta por aqueles cuja permissividade em face da dominação 

colonial não impusesse dúvida alguma. Todas as eleições eram, 

portanto, inteligentemente fraudadas. Todas as manifestações do 

nacionalismo argelino, inclusive aquelas de teor mais moderado 
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concernentes à igualdade civil e política, eram abafadas e reprimidas 

(HRBEK. p. 159, 2010) 

 

A Guerra da Argélia pela independência ocorreu entre 1954 a 1962 pode ser dividida 

entre dois partidos revolucionários: a Frente de Libertação Nacional (FLN)67 e o Movimento 

Nacional Argelino (MNA)68. A luta pela independência pode ser considerada um período 

sangrento da história africana e de todo o globo, marcada pelos ataques em massa e a morte de 

milhares.  

A Argélia tem uma longa história de revoluções e de mudanças de regimes políticos.  

Atualmente o país se encontra em uma república constitucional com um governo eleito 

democraticamente, embora os militares argelinos permanecem como os maiores detentores do 

poder em um grupo nomeado décideurs (CHAISE. 2016). O caso mais conhecido do 

envolvimento dos militares na política, e o último golpe político mais conhecido que o país 

sofrera, foi em 1990, quando foi impedido que um grupo islâmico, a Frente Islâmica de 

Salvação (FIS)69, tomasse o poder, mesmo após ganharem eleições. Tal ato ocasionou uma 

guerra civil que deixou mais de 150 mortos. Foi na década de 1980 que o FLN permitiu o 

regresso de um sistema multipartidário, porém ainda detém o maior número de cadeiras nas 

câmaras. O atual presidente do país é Abdelaziz Bouteflika, filiado ao mesmo partido (CHAISE. 

2016).  

Apesar dos anos em luta com a França para a conquista da autonomia, a Argélia, assim 

como os outros Estados que compõem a África Setentrional, com exceção da RASD, está 

incluída na Política Europeia de Vizinhança, a PEV70, Nesse contexto, a PEV torna-se um 

instrumento de relação entre os países fronteiriços à UE, de modo com que se torne possível 

assegurar a segurança na região a fim de garantir que aquela zona tenha estabilidade tanto 

política, quanto econômica. Em suma, a PEV visa “responder às ameaças na periferia europeia 

e, assim, garantir a sobrevivência do centro, ao mesmo tempo que reforça o prestígio externo 

da UE e o seu reconhecimento como ator internacional” (DIAS, 2014, p. 79). Dessa forma, uma 

                                                           
67 Front de Libération Nationale, fundada em maio de 1955, é um partido político socialista argelino que assume 

responsabilidade pela direção da Revolução Argelina, abraçando a causa das guerrilhas, lançando ataques em 

várias partes do país. 
68 Mouvement National Algérien,partido nacionalista argelino fundado na França em dezembro de 1954 por 

Ahmed Messali Hadj, principal rival político da Frente de Libertação Nacional. 
69 Front Islamique du Salut, organização política de caráter islamista criada em fevereiro de 1989. Entretanto, em 

março de 1992 a FIS foi considerada ilegal, status esse que permanece até os dias atuais.  
70 Política Europeia da Vizinhança, PEV, foi revista em 2017 com o intuito de dar resposta aos novos desafios 

colocados por uma vizinhança em evolução. A revisão, proposta pelo presidente da Comissão Europeia Jean -

Claude Juncker, está disponível em: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1334_en.htm  
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estratégia comunitária que procura o estreitamento das boas relações entre a União Europeia e 

potências próximos. 

Segundo o site da organização Global Security, após a independência marroquina, o 

Estado instalou uma monarquia constitucional, com um parlamento eleito democraticamente, 

mas mantendo o rei como chefe do governo. Além de Chefe de Estado, o Rei de Marrocos 

também exerce a função de “Líder dos Fiéis” o que lhe confere alto grau de legitimidade junto 

à massa da população. Em 1961, com a morte do rei Maomé VI, seu filho Moulay Hassan 

assume o poder com o nome de Hassan II. Em 1963, Hassan II fez aprovar, em plebiscito, uma 

nova Constituição, ampliando os poderes da monarquia. Os partidos de oposição boicotaram o 

pleito e, acusados de conspirar contra a Casa Real, passaram a ser duramente reprimidos.  

Com o falecimento do rei Hassan II 1999, o príncipe herdeiro Sidi Mohammed ascendeu 

ao trono como Mahommed VI e instituiu interesse pela sorte das camadas mais pobres, 

reafirmando sua adesão ao regime da monarquia constitucional em 2011, ao pluralismo político, 

ao liberalismo econômico, assim como aos direitos humanos e à proteção dos direitos 

individuais e coletivos. Mahommed VI é, ainda hoje, rei do Marrocos. Segundo o site Carnegie 

Middle East Center71, as mudanças constitucionais propostas pelo Rei se referem ao 

parlamento, que terá um poder judiciário independente, além, oferecerá um sistema de 

governança  mais descentralizado, proporcionará liberdades individuais mais amplas e 

oferecerá às mulheres a mesma chance de ganhar cargos eleitos que os homens.  

A RASD,  que fora colônia espanhola até 1973, atualmente é comandada pelo Marrocos. 

Os dois países passam por uma disputa armada, sendo o movimento independentista chamado 

Frente Polisário72. Com a retirada do Estado espanhol do território, os exércitos da Mauritânia 

e do Marrocos fizeram-se presentes, dividindo o controle da RASD entre eles. Em 1975, a 

Mauritânia, sob pressão da Frente Polisário, se retirou do território. Em 1987, uma missão da 

das Nações Unidas, visitou a região para averiguar a possibilidade da realização de um 

referendo sobre o futuro do território. Marrocos e a Frente Polisário selam um cessar-fogo em 

1988. Um plebiscito é marcado para 1992, mas esse não acontece. Marrocos e a Frente Polisário 

restauraram conversações em 2007, juntamente com as Nações Unidas. 

                                                           
71 Dentre as mudanças constitucionais, é proposto: Mudar o poder executivo do rei para o primeiro-ministro; 

Expandir o escopo do domínio legislativo e fornecer ao parlamento novos poderes e a independência do 

judiciário. <https://carnegie-mec.org/2011/06/07/morocco-reform-as-path-to-genuine-constitutional-monarchy-

pub-44421>   
72 A Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisário), criada em 1973, se refere 

a um movimento revolucionário no qual era defensor que o Saara Ocidental torna-se autônomo, além de solicitar 

a autodeterminação de sua população. 
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Segundo o site da organização Global Security, o progresso em direção à democracia 

plena da Tunísia tem sido lento. Com o passar dos anos, o Presidente Bourguiba foi reeleito 

várias vezes e foi nomeado "Presidente para a Vida" em 1974 por uma emenda constitucional. 

Na época da independência, o sistema tunisiano tornou-se monopartidário, não havendo 

partidos a oposição até 1981. O país, atualmente, constitui de uma república constitucional, 

com um presidente que serve como chefe de Estado, um primeiro-ministro como chefe de 

governo, judiciário, e um parlamento unicameral no qual as mulheres ocuparam entre 24% e 

31% de todos os lugares, após a Assembleia Constituinte de 2011. Ainda segundo a fonte, a 

crise política se instalou no Estado quando, em fevereiro de 2013, Chokri Belaid, um dos líderes 

do partido à oposição, foi morto a tiros.   

Em 1º de janeiro de 1952, com interferência das Nações Unidas, a Líbia conquistou sua 

independência, data a partir da qual foi adotado o nome Reino Unido da Líbia, com um líder 

religioso dos sanusis, o emir Saíde Idris Senussi, coroado rei com o nome de Idris I (1951–

1969). Com a morte do rei, o país passou por um regime socialista, sob o governo de Moammer 

Al Qhadafi. Começaram em fevereiro de 2011 manifestações contra o governo, que tomaram 

conta de boa parte do país. No mesmo mês, cria-se, através de diferentes facções conta o regime, 

o Conselho Nacional de Transição para administrar as áreas controladas pela oposição bem 

como iniciar uma luta formal. A guerra civil eclodiu até outubro de 2011, quando a oposição 

conseguiu derrubar Al Qhadafi. Mesmo assim, assim, o país ainda enfrenta conflitos internos e 

a paz não fora totalmente restaurada. Neste ano, ainda segundo o site da organização Global 

Security, as Nações Unidas endossam um plano para que a Líbia realize suas eleições. O chefe 

político da ONU, Ghassan Salame, pressionou o país a realizar eleições confiáveis neste ano, 

em uma tentativa de garantir uma mudança pacífica de um acordo de unidade fracassado. 

Finalmente, a política do Egito é,  atualmente, baseada no republicanismo, com um 

sistema semipresencial.  O Egito, assim como os anteriores Estados citados, ainda sofre com 

instabilidade política. Em 2011, as revoltas norte-africanas forçaram muitas pessoas, 

particularmente funcionários da União Africana e líderes de estados africanos, a pausar e 

debater os aspectos normativos, legais e institucionais que distinguem as revoluções de outras 

mudanças inconstitucionais de governo, bem como os instrumentos que governam as mudanças 

inconstitucionais de governo (MARU, Mehari Taddele. 2013). As oposições contra o presidente 

Hosni Mubarak, que se mantinha no poder desde 1981 - característica antidemocrática, visto a 

falta de rotatividade de poder, levou a sua renúncia. Após, em 2012 foi eleito Mohamed Morsi, 

mas que também saiu do poder antes de cumprir seu mandato, foi destituído pelo Conselho 

Supremo das Forças Armadas em 2 de Julho de 2013, que suspendem a constituição A União 
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Africana categorizou a destituição do presidente Morsi como uma mudança inconstitucional de 

governo. Consequentemente, suspendeu o Egito da participação em todas as atividades da 

UA73, incluindo o Conselho de Paz e Segurança, até que a ordem constitucional fosse restaurada 

(MARU, Mehari Taddele. 2013).  O Exército argumenta que respondeu às demandas e à 

vontade dos povos, enquanto o ex-presidente e seus partidários chamaram a ação de golpe 

militar. A situação desafia as noções de democracia, entendida como regra por maioria, 

autodeterminação, entendida como significando o direito das pessoas de decidir sobre seus 

destinos políticos, socioeconômicos e outros como uma unidade (YIHDELGO, Zeray. 2013). 

Para finalizar, ainda segundo o autor, ao revisar a o Artigo 4 do Ato Constitutivo da União 

Africana proclama o “respeito pelos princípios democráticos, direitos humanos, estado de 

direito e boa governação” e “condenação e rejeição de mudanças inconstitucionais de 

governos”.  

Na Mauritânia, após a destituição do presidente Maaoya Sid'Ahmed Ould Taya por 

elementos das Forças Armadas e de Segurança sob o Comitê Militar para a Justiça e 

Democracia, liderado pelo coronel Ely Ould Mohamed Vall em 2005, a UA, consistente com a 

sua política, condenou o golpe e suspendeu o país da organização. O Comitê Militar recebeu a 

missão da UA que foi despachada para a capital do país, Nouakchott, com um programa para a 

restauração da ordem constitucional na Mauritânia. Em um passo incomum às outras dinâmicas 

de golpe de Estado, o Comitê Militar se comprometeu que nenhum de seus membros contestaria 

as eleições presidenciais e parlamentares que ocorreriam 24 meses depois. Estas eleições, 

realizadas em agosto de 2007, levaram à eleição de Ould Abdallahi como presidente, 

completando assim os processos de restauração da constitucionalidade na Mauritânia (NKOSI, 

2010). Ademais, como aponta Nkosi (2010), o compromisso assumido pelos líderes golpistas 

da Mauritânia de não concorrer a eleições impulsionou os esforços da UA de intensificar as 

medidas existentes de desencorajamento e prevenção dos golpes de Estado. 

Não obstante, a Mauritânia foi abalada por outro golpe em agosto de 2008. O presidente 

Abdallahi foi derrubado em um golpe militar horas depois de demitir os quatro principais 

comandantes militares do país. A política da UA sobre mudanças inconstitucionais de governo 

foi aplicada ao pé da letra nesta ocasião, tendo o corpo organizacional condenando o golpe e 

suspendendo a Mauritânia da organização. Um elemento incomum à resposta do CPSUA foi a 

                                                           
73 Comunicado do Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA), na sua 384ª reunião sobre a situação 

na República Árabe do Egipto, 5 de julho de 2013. <http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-

peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its-384th-meeting-on-the-situation-in-the-arab-republic-

of-egypt>  
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exigência da restauração incondicional do presidente Abdullahi à sua posição, em comparação 

com outras declarações emitidas pela organização após golpes de Estado, sendo considerado o 

mais forte e mais direto (NKOSI, 2010). No entanto, a UA teve de recuar em sua demanda pela 

reintegração do destronado presidente da Mauritânia devido à intromissão do líder líbio 

Moammer Al Qhadafi – o qual ocupava o cargo de presidente em exercício da UA. Após 

discussões convocadas pela junta militar de 27 de dezembro de 2008 a 6 de janeiro de 2009, foi 

anunciado que as eleições seriam realizadas em 6 de junho de 2009 com  segundo turno em 13 

de junho. O presidente deposto indicou que não participaria nas eleições. 

Em um desenvolvimento sem precedentes, Al Qhadafi, dirigiu-se ao Parlamento da 

Mauritânia em 9 de março de 2009, solicitando aos mauritanos que aceitassem o 6 de junho 

como “a data para a mudança”. Isso levou a protestos da oposição, acusando o líder líbio de 

parcialidade em favor da junta militar. O chefe da junta militar, general Abdelaziz, renunciou a 

sua posição no exército em 15 de maio de 2009, a fim de concorrer nas eleições de junho. 

Apesar da generalizada condenação internacional ao golpe, três quartos do parlamento 

mauritano assinaram uma declaração apoiando o golpe em maio de 2009 (NKOSI, 2010). O 

poder foi então transferido para o presidente do Senado Ba Mamadou Mbare. Em 27 de maio 

de 2009, o Presidente Abdoulaye Wade, do Senegal, convocou uma reunião com todos os 

partidos políticos mauritanos em Dacar, no Senegal, com vista a encontrar uma solução política 

para a crise na Mauritânia. Após cinco dias de intensas negociações, os mediadores propuseram 

que a data das eleições fosse adiada de 6 de junho para 18 de julho de 2009. Foi também 

proposto que um Governo de Unidade Nacional fosse estabelecido, incluindo ministros pró e 

anti-golpe como parte de acordos de transição até as eleições presidenciais de julho de 2009 

(NKOSI, 2010). 

Depois de uma segunda rodada de negociações de Dacar, chegou-se a um consenso 

sobre a dissolução do conselho militar e a renúncia do presidente Abdallahi. O Presidente 

Abdallahi renunciou em 26 de junho de 2009, assinando um decreto que estabelece um governo 

de transição para conduzir e administrar as eleições presidenciais mauritanas de 18 de julho de 

2009. Na reunião do CPSUA de 29 de junho de 2009, realizada em Sirte, Líbia, decidiu-se 

suspender a suspensão da Mauritânia após a apresentação e discussão do relatório do Presidente 

da Comissão da UA, Jean Ping e Gadio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal. Em 

seu comunicado, o CPSUA comprometeu-se a mobilizar assistência financeira e técnica 

necessária para o bom andamento dos processos eleitorais e para destacar um número suficiente 

de observadores para as eleições. O general Abdelaziz foi anunciado como o vencedor das 

eleições presidenciais com 52,5% dos votos (NKOSI, 2010). 
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A fim de melhor compreender esta subseção, os países desta sub-região, situada na costa 

oriental do oceano atlântico e parte ocidental do deserto do Saara, que serão analisados são: 

Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné, Bissau, 

Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.  

Tanto nos casos do Togo (2005) e da Guiné-Bissau (2003 e 2009), pouca ação da UA 

foi necessária, apenas pronunciamentos para que se seguisse a norma da constituição dos 

respectivos países, visto que novas eleições foram rapidamente realizadas em cada um dos 

Estados.  Na República da Guiné, pode-se dizer que a UA tomou todas as medidas previstas em 

sua política de mudanças inconstitucionais de governo, a princípio sem sucesso devido à 

intransigência da junta militar Comitê para a Restauração da Democracia, liderada pelo capitão 

Moussa “Dadis” Camara. O regime não honrou o programa discutido com a UA para a 

restauração da constitucionalidade na Guiné, e em sua consequência ocasionou um grande 

confronto com a população civil (NKOSI, 2010).  

Os partidos políticos da Guiné, os sindicatos e as organizações da sociedade civil 

organizaram um comício em massa para mobilizar a população do país a resistir às tentativas 

de Camara de concorrer às eleições. Diante destes desenvolvimentos, o CPSUA em seu 

comunicado de 18 de setembro de 2009 deu a Camara um mês para confirmar formalmente seu 

compromisso e o dos outros membros do Comitê e do Primeiro Ministro de não concorrer às 

próximas eleições presidenciais e observar com neutralidade a condução do processo eleitoral. 

Nkosi (2010) afirma que sob o comando de Camara, as Forças Armadas da Guiné massacraram 

mais de 150 civis desarmados que haviam convergido no estádio nacional em Conakry em 28 

de setembro de 2009 para protestar contra as ambições de Camara de participar das eleições 

presidenciais. 

Isso provocou indignação e condenação generalizada, e levou a pedidos para a criação 

de um inquérito internacional. A UA manifestou o seu apoio ao embargo de armas à Guiné 

pelos Estados da África Ocidental em resposta ao massacre e declarou que o Comitê para a 

Restauração da Democracia já não era um parceiro na transição para a democracia (NKOSI, 

2010). Enquanto os membros do tribunal internacional estavam prestes a começar seu trabalho 

em Conacri, capital do país, os militares mergulharam em uma crise mais profunda depois que 

Camara foi seriamente ferido após um tiroteio em uma base do Exército, complicando ainda 

mais as questões. O homem que atirou em Camara, o tenente Aboubakar "Toumba" Diakite, 

continua escondido. Em resposta a estes desenvolvimentos, A Comunidade Econômica dos 
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Estados da África Ocidental (CEDEAO) nomeou o Presidente Blaise Campaore de Burkina 

Faso para mediar uma solução política para a crise da Guiné. De acordo com Nkosi (2010) a 

junta guineense, agora sob a liderança do general Sekouba Konate, reagiu energicamente a 

sugestões do envio de uma força de manutenção da paz ao país, elevando ainda mais a tensão 

ao afirmar que eles tratariam tal ameaça como uma declaração de guerra. 

O problema político guineense ameaçava a segurança regional e poderia ter 

consequências desastrosas para os países mais vulneráveis da bacia do Rio Mano, a Libéria e a 

Serra Leoa, ambos emergindo de violentas guerras fratricidas. A crise também poderia ter 

desencadeado um desastre humanitário de proporções monumentais que levou ao deslocamento 

de um grande número de pessoas que poderiam ter chegado como deslocados internos ou 

refugiados em países vizinhos (NKOSI, 2010). No entanto, as crescentes tensões na Guiné 

foram atenuadas após a assinatura da Declaração Conjunta de Ouagadougou (2010), que 

marcou um ponto de viragem na história da Guiné e abriu o caminho para uma transição 

pacífica, inclusiva e democrática. Entre outros, a Declaração prevê a nomeação de um primeiro-

ministro, cargo de caráter transitório e civil, que deve constituir um governo de transição, uma 

reforma do setor de Segurança que leve à supervisão civil das Forças Armadas e outros órgãos 

de Segurança do Estado, e a realização de eleições presidenciais em seis meses (NKOSI, 2010). 

A Declaração também impede que o Comitê para a Restauração da Democracia e os 

membros do governo de transição contestem as eleições destinadas a restabelecer a autoridade 

constitucional. A comunidade internacional, incluindo a UA, recebeu de bom grado o anúncio 

da administração transitória do recém-nomeado Primeiro-Ministro de Transição Jean-Marie 

Dore, para as eleições presidenciais a realizar em Junho de 2010. Na sua 220ª reunião realizada 

em março de 2010, o CPSUA expressou a sua satisfação com os progressos realizados na 

preparação para as eleições guineenses previstas para Junho de 2010 (NKOSI, 2010).  

No caso do Níger, o Presidente Momodou Tandja foi preso e detido pelo exército em 18 

de fevereiro de 2010. Isto foi resultado da dissolução do parlamento do país por Tandja em 29 

de maio de 2009 e intrigas, após a recusa do órgão legislativo para alterar a constituição para 

permitir a Tanja um terceiro mandato, o que em si constituía outra forma de mudança 

inconstitucional de governo (OTOMALA, 2011). Após o golpe, a UA prometeu tomar severas 

medidas contra os instigadores do aparente golpe no Níger, seguindo de acordo com a diretriz 

da UA de reprimir mudanças ilegais no governo. Na reunião de março de 2010, o CPSUA 

também analisou a situação no Níger, e instou as autoridades de facto a garantir que medidas 

sejam tomadas para restaurar a ordem constitucional dentro de seis meses. O CPSUA também 

saudou as promessas do Conselho Supremo para a Restauração da Democracia - nome da junta 
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militar que operou o golpe - de que nenhum de seus membros irá contestar as eleições a serem 

realizadas para restaurar a ordem constitucional. 

Apesar da condenação internacional do golpe, os principais atores políticos do país, mais 

notadamente a Coordenação das Forças Democráticas da República (CFDR) 74 do Níger, uma 

aliança de partidos políticos; sindicatos; e grupos de defesa dos direitos humanos saudaram a 

derrubada do governo de Tandja (OTOMALA, 2011). O golpe foi reconhecido como o último 

recurso depois que Tandja dissolveu o parlamento e orquestrou uma reforma constitucional em 

2009, removendo a maioria das verificações sobre a sua autoridade, além de abolir os limites 

dos mandatos e de dar a si próprio mais três anos no poder sem uma eleição. O Conselho 

Supremo para a Restauração da Democracia - nome da junta militar que operou o golpe - definiu 

e honrou o dia 31 de janeiro de 2011 como a data para as eleições presidenciais e parlamentares 

e garantiu com sucesso um retorno à democracia no país (OTOMALA, 2011). 

 

O próximo ponto de análise referente à alternância de poder trata da região da África 

Central. Para as finalidades deste guia consideremos os seguintes países como parte dessa 

região: Burundi, Camarões, Chade, Gabão, Guiné Equatorial, República Centro Africana, 

República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé e Príncipe. Como a maioria 

das regiões africanas, a África Central, em vésperas da conquista colonial era ocupada por uma 

infinidade de populações organizadas ou em Estados, ou seja, em sistemas políticos 

centralizados, ou em pequenas unidades políticas (ISAACMAN e VANSINA, 2010). Apesar 

das várias tentativas de resistência e algumas vitórias por parte dos africanos, todas as tentativas 

de resistência na África central acabaram por redundar em fracassos75.  

Após conquistar a região da atual República Democrática do Congo (RDC), Leopoldo 

II (1865-1909), rei da Bélgica, criou o Estado Livre do Congo (1877-1908), região que ficou 

conhecida como Congo belga (UZOIGWE, 2010). Os franceses conquistaram a região que se 

estende desde o Rio Congo até o Deserto do Saara, a qual ficou denominada como África 

Equatorial Francesa (AEF), agrupando os atuais Estados: República do Congo, Gabão, 

                                                           
74 Tradução do original, em inglês, Coordination of Democratic Forces of the Republic. 
75 São diversos os fatores que elucidam porque os africanos não conseguiram sustar o avanço dos europeus, em 

geral consistindo em conflitos anteriores à conquista imperialista. O alto grau de turbulência e tensão dentre as 

sociedades, as divisões políticas, o particularismo étnico e regional, e as dissensões internas entre camadas rivais, 

são geralmente apontadas como as causas que limitaram a possibilidade de oposição ao domínio europeu 

(ISAACMAN; VANSINA, 2010). De 1885 – ano das primeiras conquistas de territórios na África Central – até 

1918, assinalam-se mais de 20 insurreições contra o controle colonial europeu. No Congo – região na qual a 

dominação extremamente opressiva, de um lado, e a fraqueza da estrutura administrativa e militar, de outro, 

geravam ondas sucessivas de agitação revolucionária (ISAACMAN; VANSINA, 2010). 
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República Centro Africana e Chade. Já os alemães conseguiram estabelecer sua dominação na 

África Central em Camarões, além de anexar os reinos de Ruanda76 e do Burundi. Ambas as 

regiões de São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial já estavam sob domínio de Portugal e  da 

Espanha, respectivamente, antes dos demais Estados europeus iniciarem o processo de 

colonização no continente ao final do século XIX77  (UZOIGWE, 2010) 

Sendo impactada direta e indiretamente pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a 

consequência imediata do conflito para África, foi a invasão das colônias alemãs pelos Aliados. 

Após a derrota do Império Alemão, Camarões foi dividido entre Grã-Bretanha e França, sendo 

que as regiões oriental e meridional passaram à jurisdição dos franceses e a região ocidental 

passou à jurisdição dos britânicos, postas sob mandato da Liga das Nações (1920-1946). Os 

reinos de Ruanda e do Burundi foram entregues à Bélgica, se tornando um único território e 

protetorado da Liga das Nações, vindo a ser chamado de Ruanda-Urundi (1922-1962) (DIOP 

et. al, 2010).  

Entre os anos de 1935 a 1945, a África Central foi impactada por várias transições: os 

sindicatos foram legalizados nas possessões francesas, a formação de um movimento popular 

teve início, marcado pelo questionamento das estruturas coloniais, além do surgimento de 

líderes políticos africanos78 e de movimentos pan-africanistas. Ademais, o advento da crise 

econômica de 1929 produziu ondas de choque sentidas em toda a África a partir de 1933. A 

Segunda Guerra Mundial (1938-1945), traumatizante tanto para as metrópoles como para as 

                                                           
76 Visto os propósitos deste guia, a fim de introduzir uma análise mais compreensiva sobre a dominação colonial 

belga dos Estados africanos, o mesmo apresenta Ruanda no ponto de estudo da África Central. 
77 A partir de 1880 a 1910, o continente africano é marcado pela conquista e ocupação de quase toda sua extensão 

territorial pelas potências imperialistas, e, posteriormente pela implementação do sistema colonial, consolidado 

após 1910. Assim, foi somente no último quarto do século XIX que França, Grã-Bretanha, Portugal e Alemanha 

passam a exercer um controle político direto no continente africano. De maneira a lidar com possíveis conflitos 

territoriais criados pelas atividades europeias no continente africano, é realizada em Berlim, de 1884 a 1885, a 

Conferência – que inicialmente, não tinha por objetivo a partilha de todo o continente africano, mas uma resolução 

sobre a exploração na região do Congo e da RDC -, que terminou por distribuir territórios no continente e aprovar 

resoluções sobre a livre navegação nas costas africanas, a Conferência de Berlim. As apropriações de territórios 

deram-se praticamente no quadro da conferência, e futuras apropriações foram levantadas na resolução final do 

Ato de Berlin, criado a partir da Conferência. Assim, em 1885, já estavam traçadas as linhas da partilha definitiva 

da África (UZOIGWE, 2010). 
78 As tendências fascistas na Europa, de 1935 a 1945 agravaram os problemas no continente, provocando uma 

reação africana. No entanto, a natureza do colonialismo europeu já era caracterizada pelo racismo e pela 

exploração, antes mesmo da ascendência, na Europa, do totalitarismo dos anos 1930. Assim, esta natureza não 

teria mudado com o fim da era fascista. O racismo visto na Europa e a exploração imperial permaneceram quase 

idênticos, ao passo que a África se encontrava cada vez mais resistentes a estes. Este período presenciou a 

formação de novas formas de resistência africana, como: movimentos políticos, agitações religiosas e culturais, 

atividades sindicais, um crescimento dos movimentos grevistas, bem como a aparição do jornalismo político 

africano (DIOP et. al, 2010). 
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colônias79, serviu para lançar a África em uma nova dinâmica. Nota-se que os domínios 

português e espanhol haviam permanecido à margem desta evolução, já que a península ibérica 

não se encontrava diretamente engajada na conflagração mundial (CROWDER, 2010). 

Após a Segunda Guerra, as possessões francesas foram reunidas em duas federações de 

colônias (a África Ocidental Francesa e a África Equatorial Francesa), e em territórios sob 

mandato (Camarões e Togo). A África Equatorial Francesa (AEF) reunia as colônias do Congo-

Médio (atual República do Congo), do Chade, de Oubangui-Chari (atual República Centro-

Africana) e do Gabão80. Em relação ao domínio belga, este controlava uma única e enorme 

colônia, o Congo (atual República Democrática do Congo), além de um território bem menor, 

correspondente a Ruanda-Urundi (atuais Ruanda e Burundi), colocado sob o seu mandato 

(CROWDER, 2010).  

A Segunda Guerra Mundial enfraqueceu as potências imperiais, tendo a França sido 

arrasada pelos alemães e a Grã-Bretanha empobrecida e esgotada, além de reforçar o papel dos 

Estados Unidos e da União Soviética como as duas maiores potências. Cada qual à sua maneira, 

as novas superpotências iniciaram uma pressão junto aos colonizadores, os europeus, com o 

intuito de conduzi-los a desmantelar os seus impérios – considerando que ambas possuíam seus 

próprios objetivos e modelos imperialistas sobre o continente africano para o pós-guerra 

(MAZRUI, 2010).  

O nascimento da Organização das Nações Unidas, em 1945, também contribuiu para o 

processo de descolonização pelo mundo. Praticamente todos os Estados que se tornaram 

membros da ONU após a independência da Índia (15 de agosto de 1947) juntaram sua voz 

àquelas que protestavam contra os sistemas imperiais (M’BOKOLO, 2010). Os anos do pós-

Segunda Guerra foram caracterizados, em quase toda a África central, por agitações políticas. 

O novo clima manifestou-se com impacto nas cidades onde massas miseráveis do proletariado 

industrial e do subproletariado, já representavam, a esta altura, uma força política real. Ademais, 

as ideias revolucionárias e reformistas, vindas do mundo exterior, penetraram nestes extratos 

sociais (M’BOKOLO, 2010). No entanto, é importante ressaltar que as mais significativas ações 

de resistência são atribuídas à própria iniciativa dos africanos. 

Em Camarões, os primeiros confrontos entre trabalhadores africanos e colonos 

ocorreram em 1945, e em 1948 constitui-se o primeiro partido de massas moderno nacionalista 

                                                           
79 Como no caso da África belga, visto que, após a conquista da Bélgica pelos nazistas, o Congo se tornou, na 

prática, um Estado-colônia independente (CROWDER, UNESCO, 2010). 
80 O sistema colonial francês estava fundado em uma administração centralizada e direta. Ademais, nas federações 

francesas era comum em toda a parte o uso do trabalho não remunerado, sendo oficializadas, depois da guerra, as 

prestações de serviço gratuitas para obras de interesse local ou colonial (CROWDER, 2010). 
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no país, a União das Populações de Camarões (UPC)81. No geral as reformas sociopolíticas, 

outorgadas pela França ao conjunto do seu domínio africano, ocorreram de forma lenta, assim 

como na região ocidental de Camarões, administrada pela Grã-Bretanha (M’BOKOLO, 2010). 

Em 1955, a UPC lançou uma vasta ofensiva contra o poder colonial, culminando na “Semana 

Sangrenta”, em maio de 1955. A UPC e suas organizações foram dissolvidas, e os pequenos 

partidos moderados tiraram proveito da sua dissolução ganhando as eleições de 1956. 

Camarões, promulgado uma “república autônoma sob tutela”, em 1957, primeiramente assistiu 

à formação de um governo presidido por André-Marie Mbida cujo vice-primeiro-ministro era 

Ahmadou Ahidjo. A UPC, dissolvida oficialmente, lançou uma nova insurreição, em setembro 

de 1957. A França foi chamada a intervir, sendo necessários onze meses de “pacificação” para 

prender e executar Um Nyobé. Posteriormente, foi proclamada a independência, em 1º de 

janeiro de 1960 (M’BOKOLO, 2010).  

Entrementes, tivera lugar a reunificação com o domínio inglês da parte sul de Camarões. 

O Partido Nacional Democrata de Camarões, de John Ngu Foncha, ganhou as eleições em 1959 

no sul do território britânico e fez com que a ONU organizasse, em fevereiro de 1961, um 

referendo no território colocado sob tutela britânica a respeito da reunificação: o norte votou 

pela anexação com a Nigéria, enquanto o sul optou pela reunificação com o antigo Camarões 

francês. Com a maioria dos votos foi oficializada a reunificação pela Constituição de 1º de 

outubro de 1961 que proclamou a República Federal de Camarões. 

O Estado colonial no Congo Belga (atual RDC) continuou a exercer um rígido controle 

sobre a população africana, pós-1945, sem nenhuma concessão a um eventual papel político 

dos africanos na vida da colônia, aumentando a insatisfação da população e dando margem a 

uma agitação que se havia ampliado durante os anos de guerra82. Depois de uma insurreição 

dos bairros populares de Léopoldville em janeiro de 1959, se inicia uma crise social no país, e 

apesar da severidade da repressão, o poder colonial desmantelou-se com a insurreição 

                                                           
81 Obra do sindicalista Ruben Um Nyobé, muito popular, a UPC implantou-se principalmente nas camadas mais 

pobres das cidades (Douala e Yaoundé, esta última a capital do país) e junto às comunidades bassa e bamileke da 

metade sul do país. O partido constituiu os principais insumos para a luta nacional em Camarões. Considerado 

mais do que um partido monolítico, a UPC foi uma frente tanto pelas origens sociais do seu recrutamento – 

intelectuais, operários sindicalizados, subproletariado das cidades, camponeses pobres da Sanaga, plantadores e 

comerciantes abastados bamileke - quanto pela sua ideologia: o pensamento do seu fundador Um Nyobé, 

nacionalista de inspiração marxista. O partido soube expandir a sua audiência graças aos estreitos laços mantidos 

com a União dos Sindicatos Confederados, influenciada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT francesa) e, 

em razão das suas próprias “organizações de massa”, como a União das Mulheres de Camarões (UDFC) e as 

Juventudes Democráticas dos Camarões (JDC) em particular (M’BOKOLO, 2010). 
82 No Congo belga, as possibilidades de instrução oferecidas aos africanos eram mínimas, permanecia muito 

atrasado em comparação, por exemplo, ao seu vizinho, o Sudão anglo-egípcio (atual Sudão), país pobre, porém 

dotado de escolas de direito, engenharia, veterinária, agronomia e medicina, abertas no pré-guerra (CROWDER, 

2010). 



 
138 

 

(M’BOKOLO, 2010). Uma conferência em Bruxelas em janeiro de 1960 fixou a data da 

independência para o dia 30 de junho do mesmo ano. Entretanto, as elites congolesas 

encontravam-se divididas em relação à configuração do Estado e à orientação política do regime 

a se seguir. Indiferentes às aspirações populares, estas divisões provocavam o enfrentamento 

entre moderados e radicais. O chefe de Estado, Joseph Kasavubu, representava as correntes 

moderadas, ao passo que o chefe de governo, Patrice Lumumba, era o símbolo das aspirações 

radicais e pan-africanistas. O conflito eclodiu imediatamente após a independência instaurada 

em 30 de junho de 1960, provocando uma frustração junto às classes populares e uma duradoura 

guerra civil (1960-1965) (M’BOKOLO, 2010). 

A independência da Guiné Equatorial e das ilhas de São Tomé e Príncipe também 

ocorreram sob o controle das potências colonizadoras - Espanha e Portugal, respectivamente. 

Na Guiné Equatorial, as reivindicações nacionalistas tiveram eco desde 195083. Após 1960, a 

Espanha progressivamente cedeu, sendo que em 1963 reconheceu os partidos políticos e 

concedeu a autonomia em 1964. Mas a independência só foi proclamada em 12 de outubro de 

1968. A independência dos grandes Estados da África Central também estimulou o processo de 

emancipação nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Em 1964, a OUA reconheceu o Comitê de 

Libertação de São Tomé e Príncipe, o qual se transformou, oito anos mais tarde, em Movimento 

de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP). Após a Revolução dos Cravos, em 25 de abril 

de 1974, em Portugal, a metrópole negociou com o MLSTP um calendário de emancipação e a 

independência foi proclamada um ano mais tarde em 12 de julho de 1975.  

Já em Ruanda e no Burundi, à época unidos sob o nome de Ruanda-Urundi, as 

complicações que marcaram a última década colonial têm origem em crescentes tensões étnicas, 

as quais a prática colonial encorajava. As eleições gerais foram organizadas em setembro de 

1961 sob o controle da ONU, e após alcançada a sua independência em 1º de julho de 1962, 

Ruanda separou-se do Burundi. A autonomia deste último foi acordada com os belgas em 

dezembro de 1961 e uma comissão da ONU preparou a independência (M’BOKOLO, 2010). 

Após as primeiras eleições, foi declarada a República de Ruanda, tendo Grégoire Kayibanda 

como primeiro-ministro.  

Passando por vários anos de instabilidade - caracterizados por várias medidas de 

repressão contra os tutsis - em 5 de julho de 1973, o general Juvénal Habyarimana, na época 

ministro da defesa, destituiu Kayibanda, dissolvendo a Assembleia Nacional e abolindo todas 

                                                           
83 Sendo impulsionada pela formação da Cruzada Nacional de Libertação: dirigida por Acacio Mañe, um 

agricultor da região de Bata (M’BOKOLO, 2010). 
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as atividades políticas. Habyarimana e Cyprien Ntaryamira, o presidente do Burundi, foram 

assassinados em 6 de abril de 1994, e pelos próximos três meses cerca de 800.000 tutsis e hutus 

foram mortos por militares e milicianos ligados ao antigo regime - este evento ficou conhecido 

como Genocídio de Ruanda. Após a morte de Juvénal Habyarimana, Pasteur Bizimungu ficou 

como presidente e Paul Kagame como seu vice, mas em 2000 estes entraram em conflito. 

Bizimungu renunciou à presidência e Kagame ficou como presidente, sendo que só foi eleito 

para o cargo em 2003 - sendo estas, consideradas as primeiras eleições democráticas depois do 

genocídio.  

Considerado um território ultramarino francês após a Segunda Guerra Mundial, o Chade 

teve sua independência em 11 de agosto de 1960, com o líder maior partido político da época, 

o Partido Progressista Chadiano, François Tombalbaye, se tornando o primeiro presidente. Em 

seu governo Tombalbaye dissolveu os partidos de oposição e estabeleceu o unipartidarismo. 

Considerando a conflitante administração e as tensões entre as distintas etnias do país, em 1965 

teve início uma guerra civil, à qual levou ao assassinato de Tombalbaye em 1975. O conflito, 

no entanto, perdurou, sendo que em 1979 a Líbia interferiu militarmente na situação a fim de 

tomar o controle do país e se envolvendo na guerra civil. Em 1982, Hissène Habré chega ao 

poder por um golpe militar derrubando Goukouni Oueddeim, o qual havia vencido as últimas 

eleições.  

Capaz de consolidar sua ditadura e expulsar a presença da Líbia do território chadiano, 

Habré teria tido apoio do governo dos Estados Unidos para chegar à presidência do país africano 

de forma a agir como uma resistência ao poder do então presidente líbio Moammer Al Qhadafi 

no continente – aliado na época da União Soviética (HUMAN RIGHTS WATCH, 2016). O 

regime de Habré durou oito anos, até que ele foi deposto em 1990 pelo general Idriss Déby - o 

qual permanece como presidente do país. O governo de Habré é acusado de milhares de 

assassinatos com motivação política e outros 200 mil casos de tortura, o que lhe rendeu o 

apelido de “Pinochet africano”, em uma referência ao ex-ditador chileno Augusto Pinochet 

(BBC, 2015). 

Em 17 de agosto de 1960, a independência é proclamada no Gabão o qual tem seu o seu 

primeiro presidente eleito do país em Leon M'Bá, em 1961. Quando M'Bá morreu, em 1967, 

foi substituído por Omar Bongo Ondimba, que governou até sua morte, em 2009. Seu filho, Ali 

Bongo, assume o governo e permanece atualmente como presidente do Chade. Em relação à 

República do Congo, esta tem sua independência proclamada da França em 15 de agosto de 

1960. Teve como seu primeiro presidente em Fulbert Youlou, o qual foi forçado a deixar o 

governo por uma revolta, em 1963. Em 1964, assume a presidência Alphonse Massamba-Délbat 
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que permanece até 1968, quando o Exército performa um golpe de Estado, liderado pelo major 

Marien N’Gouabi, que assume o poder - este criou o PCT (Partido Congolês do Trabalho), 

promulgou uma nova Constituição em 1973, proclamando a República Popular do Congo. O 

partido do então presidente, o PCT, permanece como sendo o único partido legal e, em 1977, 

Ngouabi é assassinado. Após uma junta militar assumir o poder, em 1979 coronel Sassou-

Nguesso se torna presidente.  

Denis Sassou Nguessou assume a presidência do país dando continuidade ao processo 

iniciado por N’Gouabi (VISENTINI, 2016). Em 1991, Sassou Nguessou concorda em realizar 

eleições multipartidárias, após abandonar o marxismo e, em agosto de 1992, essas eleições são 

vencidas por Pascal Lissouba. Novas eleições deveriam ser realizadas em julho de 1997, as 

quais pareciam que Sassou Nguessou venceria. Nesse contexto, a situação política torna-se cada 

vez mais tensa. Muitos oficiais do exército vinham do clã Mboshi de Sassou Nguessou e 

Lissouba, duvidando da lealdade do exército, formara uma milícia de seu próprio clã – os quais 

foram treinados e equipados pelos israelenses (ARNOLD, 2008). Além disso, o prefeito de 

Brazzaville, Bernard Kolelas, formou sua própria milícia - os ninjas - do clã Kongo. E Sassou 

Nguessou tinha seus próprios “Cobras”, outra milícia.  

Em junho de 1997, eclode uma guerra civil entre os partidários do presidente em 

exercício, Pascal Lissouba, e os partidários do ex-presidente Denis Sassou Nguessou. Por mais 

que a guerra parecesse ser uma luta de poder direta entre políticos rivais e seus respectivos 

grupos de poder, a situação era complicada pelo fato de as tropas francesas já estarem 

estacionadas em Brazzaville. Com forte intervenção militar francesa, o presidente Omar Bongo, 

do vizinho Gabão, também intervém, se oferecendo para mediar a disputa. Uma cúpula de oito 

líderes africanos no Gabão pede uma peacekeeping force da ONU, enquanto outro apelo é feito 

aos dois lados para que parassem de lutar. Os países envolvidos na cúpula, além do Gabão, foi 

o Benim, a República Centro-Africana, o Chade, a Guiné Equatorial, o Senegal e o Togo, com 

a OUA na presidência.  

Em outubro de 1997 governo de Lissouba entra em colapso e Sassou Nguessou toma a 

capital. Logo depois é anunciado que o Major-General Denis Sassou Nguessou seria empossado 

como presidente da República no dia 25 de outubro. Por mais que a França negasse ter 

intervindo na guerra civil, afirmando que não desempenhou nenhum papel na vitória de Sasso 

Nguessou, Jacques Pummelhardt, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, reagiu à 

vitória de Sassou Nguessou dizendo que “é uma coisa boa”. Sassou Nguessou, ainda em seu 

primeiro regime já era um aliado confiável da França; ademais, a companhia petrolífera 
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francesa ELF, a maior companhia petrolífera a operar no Congo, teria apoiado Sassou Nguessou 

durante a guerra (ARNOLD, 2008). 

Ademais, a última onda de golpes no continente africano ocorreu paralela à existência 

das estruturas dos órgãos sub-regionais da União Africana. Desde a adopção da Declaração de 

Lomé e do Ato Constitutivo da UA, oito países africanos experimentaram golpes de Estado na 

África. Referente a África Central, a República Centro-Africana (2003) e São Tomé e Príncipe 

(2003) constam entre os oito. A União Africana condenou os golpes publicamente, pedindo um 

retorno rápido para ordem constitucional nesses países e insistiu na coerência da ação coletiva 

nos níveis bilateral, interestadual, sub-regional e internacional (NKOSI, 2010). Os Estados que 

passaram pelos golpes foram suspensos da participação nos órgãos políticos da União Africana, 

e esta se envolveu diretamente nos esforços destinados a restabelecer a ordem constitucional. 

Com exceção de São Tomé e Príncipe, onde o poder foi devolvido ao líder democraticamente, 

os mesmos depostos nos outros países foram forçados a abandonar o poder (NKOSI, 2010).  

No tocante à experiência vivida pela República Central Africana, esta tem sua 

independência declarada da França em 13 de agosto de 1960. O presidente na época, Jean-Bédel 

Bokassa, se declara imperador e declara  o país como um império; Bokassa foi deposto em 

1979, quando o país volta a ser República. A instabilidade política, no entanto, persiste e, em 

1981, o general André Kolingba tomou o poder. Em 2003, o presidente Ange Felix Pattase foi 

derrubado em um golpe liderado pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Franscois 

Bozize, enquanto participava de uma reunião da Comunidade dos Estados do Sahel-Saara 

(CEN-SAD)84 em Lomé. A UA condenou o golpe e exigiu o retorno da ordem constitucional 

no país (NKOSI, 2010). Um experiente diplomata tunisino, Fadok Fayala, foi nomeado pela 

UA como seu enviado especial ao país (UA, 2003).  

No caso de São Tomé e Príncipe, a UA e outros órgãos internacionais como a ONU, a 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assim como a Nigéria, África do Sul, 

Portugal, França e EUA condenaram o golpe de 16 de julho de 2003 contra o Presidente 

Fradique de Menezes. O governo nigeriano se declarou pronto para agir em qualquer ameaça 

aos seus interesses no Golfo da Guiné (NKOSI, 2010). Por sua vez, a UA declarou o seu apoio 

a qualquer ação por parte dos vizinhos de São Tomé e Príncipe, visando à restauração da ordem 

constitucional, e a devolução do poder aos representantes democraticamente eleitos do país 

(UA, 2003). 

                                                           
84 A Comunidade dos Estados do Sahel-Saara foi estabelecida durante a reunião de Cúpula da UA de 4 de 

Fevereiro de 1998, em Trípoli, tendo com objetivo de se tornar uma União Econômica e Monetária (UA, 2018). 
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A CPLP nomeou uma delegação chefiada pelo ministro do Interior, Osvaldo Serra Van 

Dunem, incluindo representantes de Moçambique, Brasil e Portugal. Posteriormente, a 

delegação da CPLP reuniu-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade 

Econômica dos Estados da África Central (CEEAC), que incluíram os Ministros dos Negócios 

Estrangeiros da República do Congo e do Gabão, e o Secretário Geral do sub órgão regional, 

Nelson Cosme. Antes da reunião conjunta da delegação CPLP e CEEAC com os rebeldes, os 

rebeldes insistiram que a África do Sul deveria fazer parte da equipe de mediação (NKOSI, 

2010).  

Depois de horas de negociações, os mediadores surgiram com um acordo alcançado com 

os rebeldes. O documento foi assinado pelo presidente de Menezes, major Pereira e Adada, 

chefe do grupo de mediação. O acordo abrange quatro áreas principais: a reintegração do 

Presidente, o retorno da ordem constitucional, os mecanismos de monitoramento do acordo e 

os problemas nacionais (NKOSI, 2010). No cenário de São Tomé e Príncipe, não era necessário 

que a política da UA fosse aplicada na íntegra, tendo em conta os esforços focalizados e rápidos 

do CEEAC, da CPLP e da Nigéria, em particular, que culminaram na restauração do Presidente 

Fradique de Menezes, afirma Nkosi (2010). 

 

A África Oriental é uma subdivisão do continente africano que compreende o que vai 

da bacia hidrográfica do rio Congo até as águas do Mar Vermelho e do oceano índico. Os países 

agrupados pela África Oriental aqui analisados serão onze: Comores, Djibouti, Eritreia, Etiópia, 

Madagascar, Maurícia, Quênia, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. O presente seção tem 

como objetivo analisar a alternância de poder na África Oriental, tendo como base teórica um 

breve histórico da sub-região desde o período colonial até os dias atuais.  

A divisão do continente africano não se baseia apenas aos critérios geográficos ou 

socioculturais. As razões que caracterizam e delimitam os Estados pertencentes a, então, África 

Oriental,  se dão quando analisado a aproximação geográfica com o oriente e, além, quando 

analisado historicamente, por ser um núcleo de países com características semelhantes - onde 

houve uma grande concentração de movimentações do mercado escravista, e também, uma 

região com muitos recursos naturais.  

 início do processo de colonização da África Oriental teve suas resistência,  como por 

exemplo no Quênia, onde a  reação africana a todos esses empreendimentos europeus foi ao 

mesmo tempo militar e diplomática, quando haviam meios de diálogos da colônia para a 

metrópole (MWANZI, Henry A. 2010). Os Nandi do Quênia, por exemplo, opuseram-se 
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militarmente à construção da estrada de ferro em seu território. Entretanto, já durante a Segunda 

Guerra, o Quênia havia se tornado o centro do Império Britânico, sendo uma importante fonte 

de matérias-primas e produtos alimentares para a Inglaterra. As potências europeias dividiram 

a  África Oriental desta forma: Portugal consolidou sua dominação sob Moçambique; a Itália 

ocupou parte da Eritreia e a costa oriental da Somália e, este tentou, também, ocupar 

militarmente a Etiópia, mas não teve êxito e o país africano seguiu livre da ameaça imperialista; 

a  França,  por sua vez, tomou posse de Madagascar, Comores e Djibouti;  Alemanha  colonizou 

partes do território da Tanzânia; e E a Inglaterra consolidou a África Oriental Britânica com a 

posse de Somália, Tanzânia, Quênia, Uganda, Maurícia e Seychelles.   

A Segunda Guerra Mundial foi um marco importante para a fomentação das ideias 

separatistas, não somente na África Oriental, mas em todo o continente africano. Esse efeito 

ocorreu no Quênia85, cuja independência foi declarada em 1963, quando muitos quenianos 

foram à guerra com promessas de melhoria de vida e de emprego, mas ao retornarem, isso não 

aconteceu.  Neste mesmo período, e mesmo diante da pobreza do local, era plano britânico a 

modernização do território queniano. Perante a isso, a insatisfação da população cresceu, pois 

foi necessária uma mão de obra maior por uma menor remuneração. Sob esse cenário, um 

movimento conhecido como Mau-Mau começou a lutar para a expulsão britânica, saturados de 

tanta desigualdade e o processo de independência foi sangrento. Por parte da metrópole, em 

1952, o governo britânico alegou estado de emergência no Quênia e foram estabelecidos 

campos de concentração de trabalho forçado, o que ocasionou a morte de muitos civis 

(TWADDLE; RABEARIMANANA; KIMAMBO, 2010).  Os Mau-Mau, por sua vez, era um 

grupo que, por vezes, tomavam medidas anti convencionais e radicais , como a ameaça de civis 

que não unissem a causa extremista que ameaçavam civis que não unissem a causa.  Surgiu, 

após, o partido União Africana do Quênia86 que aborda os conflitos de maneira mais pacífica, 

quando comparado aos Mau-Mau,  sendo um intermédio entre o governo da metrópole a 

colônia. Uniu-se a causa, em 1950, com motins e protestos. A luta para a independência teve 

êxito em 1963 e Jomo Kenyatta, líder político do partido, foi o primeiro presidente do Quênia 

independente.  

Deste quadro, destaca-se o processo de independência de Madagascar, pois desde a 

ocupação das terras pelos europeus, a população demonstrou sinais de resistência e 

                                                           
85  FONTE: TWADDLE, Michel;  RABEARIMANANA, Lucile; KIMAMBO, Isaria. África Oriental. In: 

MAZRUI, Ali A; WONDJI, Christophe (Orgs.). História geral da África VII: África sob dominação colonial. 

Brasília. UNESCO, 2010, 68-69p. UNESCO, 2010.   Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190255POR.pdf. Acesso em: 28 de Junho, 2018.  
86 Tradução do original, em inglês:  Kenya African Union  
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anticolonialismo, quando comparado aos outros Estados da região.  Durante o entre-guerras, a 

luta do movimento nacional consistia principalmente em reclamar a igualdade de direitos entre 

os sujeitos malgaches e os cidadãos franceses. (TWADDLE; RABEARIMANANA; 

KIMAMBO, 2010).  

Por um breve momento na história de Madagascar, os britânicos tomaram o território 

sob seu controle, que foi recuperado três anos depois pela França. A França retomou a posse do 

território, após conceder certa representação política no parlamento francês, categorizando a 

ilha como um território ultramarino para diminuir a resistência. Com a participação política, 

mesmo que mínima, levou a busca dos malgache por seus direitos e, por isso, o nacionalismo 

se fortaleceu. Foram criados partidos políticos, e os dois partidos populares apresentavam uma 

dicotomia de interesses: o Movimento Democrático pela Renovação Malgache (MDRM)87, de 

cunho nacionalista e favorável à independência imediata, e o Partido dos Deserdados de 

Madagascar (PADESM),88 que defendia, apenas, uma maior autonomia da ilha dentro da União 

Francesa. As represálias das ideias partidárias e a dissolução do partido MDRM, em 1948, 

ocasionaram a prisão dos militantes e a proibição dos partidos. Entretanto, tal atitude não inibiu 

a criação do o Partido Social-Democrático (PSD)89, por Philibert Tsiranana e André Resampa, 

que defendia o fim da lei de anexação. Nos anos consecutivos, o PSD negociou com a França 

a independência absoluta, que   foi declarada em 26 de junho de 1960. 

Já o processo de independência de Uganda difere de Madagascar em muitos aspectos. 

Sem levar em conta a sua situação de território‑enclave, pois parte da administração do país era 

dada à uma potência local (TWADDLE; RABEARIMANANA; KIMAMBO, 2010). Foi 

concedida pela metrópole, Inglaterra, uma autonomia parcial para Buganda, e lá se formou um 

reino que administrava a região juntamente com os britânicos.  Essa divisão atrasou e dificultou 

a negociação por autonomia do país, pois não era de interesse imediato das elites, especialmente 

para os bagandas, liderados pelo kabaka (rei) Frederick Mutesa II, pois lá exerce um controle 

interno sobre os outros povos do território (TWADDLE; RABEARIMANANA; KIMAMBO, 

2010).  Esse cenário muda quando, em 1950, o kabaka exige o reconhecimento de 

independência do reino e, por consequência, foi mandado para o exílio. A ação da metrópole 

para abafar a busca pela independência teve efeito contrário: levantes em favor do rei se 

espalharam pela região sul de Uganda. Os britânicos não tiveram outra opção senão negociar a 

formação de uma monarquia constitucional e permitir o retorno de Mutesa II em 1955. A 

                                                           
87 Tradução do original, em francês: Mouvement démocratique de la rénovation malgache 
88 Tradução do original, em francês: Parti des déshérités de Madagascar 
89 Tradução do original, em francês: Parti Social Démocrate de Madagascar  



 
145 

 

independência do país foi somente negociada com o Reino Unido sete anos depois, e sua 

declaração oficial ocorreu no dia 9 de outubro de 1962. 

Destaca-se, também, a independência da Somália, pois foi um processo que sofreu 

interferência externa das Organizações das Nações Unidas.  Por HRBEK (2010), entre as duas 

Guerras Mundiais, o território somaliano foi fragmentado entre três potências imperialistas - 

Itália, França e Reino Unido - , e o cenário foi marcado por uma forte resistência a essa 

dominação. Mesmo após a perda italiana do domínio do território, consequência do fim da 

Segunda Grande Guerra, o país europeu não estava disposto a reconhecer soberania do Estado 

africano. A ONU interveio, fixando um prazo para que fosse dada a transferência do poder aos 

somalis. A independência da República Federal da Somália aconteceu, somente, em 1960, 

garantindo autonomia nos territórios, antes invadidos pela Itália. (HRBEK, 2010). Quanto 

território sob domínio francês,  tornou-se independente em 1977, adotando o nome de Djibouti.   

Com a breve ocupação da Etiópia pela Itália entre 1936 e 1941, a luta contra o invasor 

fortaleceu o país como um exemplo africano de resistência (GERBASE, 2014). O fato de não 

ter havido dominação estrangeira no país é motivo de orgulho nacional, tendo inclusive 

influenciado uma série de movimentos sociais, como futuramente o movimento social e político 

pan-africanismo, tornando a Etiópia um exemplo de resistência na África negra (VISENTINI, 

2010 apud CORREA, 2017). Após a invasão italiana, a resistência etíope à colonização 

acarretou o nacionalismo  e, em 1941, com a restauração do poder nacional, a Etiópia uniu 

esforços para unificar o território etíope com a Eritreia. Em relação à África, a Etiópia se 

transforma em líder do continente, principalmente a partir da liderança na criação da OUA e no 

mesmo ano da criação da organização, 1963, inicia-se a luta pela independência da Eritreia. 

(GERBASE, 2014).  

O Estado etíope que se vê livre da ameaça colonial europeia, contudo, ainda não teve 

êxito em solidificar completamente estabilidade política da região, embora seja mais estável 

quando comparado a outros Estados. Após a invasão italiana e a perda do domínio do território 

eritreu,  o imperador Haile Selassie passou a ser também administrador e agenciador de todo 

capital da Etiópia, sendo então, a figura absoluta de poder.  Os anos decorrentes à invasão 

italiana foram marcados por reformas administrativas propostas por Haile Selassie, que 

visavam a modernizar a estrutura do Estado. Notoriamente durante os anos 1950, percebemos 

a formação da câmara de deputados, o parlamento, e em 1955 a proclamação de uma nova 

constituição para o país (WAHBEH, 2017). Mesmo diante da recém-formada burocracia, 

inovações estavam longe de significar uma real mudança no poder central, tendo em vista que, 

por WAHBEH (2017), o domínio de postos hierarquicamente superiores ainda eram ocupados 
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por nobres, donos de terras e de membros da família imperial. Algumas dessas reformas, a 

exemplo os tributos cobrados sobre a terra, acabaram por irromper revoltas, como o levante dos 

camponeses nas províncias de Gojjam e Bale em 1968. Outras rebeliões, como a na Eritreia em 

1962 e na região do Ogaden em 1964, que, mesmo motivadas por outras reformas, estavam elas 

vinculadas à contínua modernização e reorganização política e territorial da Etiópia 

(WAHBEH, 2017). Em 1973 ocorre uma crescente insatisfação popular perante à segregação 

de poder, por consequência,  Selassie é deposto e o regime imperialista acaba. Contudo, foi 

somente em 1995 que se consolida uma política de uma república parlamentar federal. O 

sistema de governo se estrutura em um primeiro ministro e um presidente. O presidente é eleito 

pelos membros da Casa do Povo e o primeiro-ministro é indicado pelo partido majoritário nas 

eleições legislativas.  Atualmente, o país ainda se encontra politicamente instável, neste cenário 

de estudo, devido à falta de pluralismo e representação política. Segundo o site de notícia 

Exame, o governo da etíope busca estender a democracia do país, dado ao posicionamento do 

primeiro-ministro, que anuncia que libertará um número, ainda não determinados, de presos 

políticos- estes protestantes contra o partido majoritário Frente Democrática Revolucionária 

Etíope (EPRDF)90.  

 No Quênia foi estabelecido um regime presidencialista que, apesar da Constituição ser 

democrática e multipartidária, a política se caracteriza com a atuação majoritária do Partido 

União Africana do Quênia91 na câmara e nas ações do governo. Na década de 1990, houve 

disposições para a revogação dessa condição, e as eleições multipartidárias posteriores. em 

1992 e 1997 e, em menor escala, em 2002,  foram marcadas por ciclos de violência étnica; mas 

a violência de 2007 foi difundida, erodindo ainda mais o monopólio já frágil do Estado sobre a 

violência (KAGWANJA, SOUTHALL, 2009). Embora as eleições multipartidárias anteriores 

em 1992, 1997 e 2002 tenham sido disputadas de acordo com linhas étnicas na maioria das 

comunidades do Quênia, a polarização étnica alcançou um pico na eleição de 2007 com a 

ascensão do partido Movimento Democrático Laranja92. Ainda segundo os autores, a desordem 

que se seguiu à eleição geral de 27 de dezembro de 2007, ressaltou a reversão violenta de muitos 

dos ganhos democráticos que a África conquistou desde o início dos anos 90. A "crise do 

Quênia” foi de uma crise à catástrofe política e humanitária que envolveu o país depois que o 

presidente em exercício, Mwai Kibaki, venceu as eleições do país. A violência irrompeu quando 

o Movimento Democrático Laranja (ODM) liderado por Raila Odinga, quando alegaram fraude 

                                                           
90 Tradução do original, em francês: Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien 
91 Tradução do original, em inglês: Kenya African Union  
92 Tradução do original, em inglês: Orange Democratic Movement Party of Kenya  
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nas eleições. A crise pós-eleitoral ganhou outras proporções,  violentas manifestações entre os 

partidários da oposição, ODM e do Partido da Unidade Nacional (PNU).93. A situação agravou-

se com a morte de até 2.000 pessoas, e cerca de 300.000 pessoas foram deslocados de suas casas 

(KAGWANJA, SOUTHALL, 2009).  Desde o ocorrido de 2008, o governo queniano responde 

por um processo de mudanças constitucionais que poderão tornar o Estado uma democracia 

parlamentar.  

Quanto à Madagascar, o golpe de janeiro de 2002 ocorreu no contexto de uma eleição 

presidencial muito disputada. Marc Ravalomanana, obteve 46, 2% dos votos expressos, contra 

40, 8% do atual presidente Didier Ratsiraka. Entretanto, nos termos da constituição de 

Madagascar, para um candidato ser declarado vencedor, ele deve obter mais de 50 + 1% dos 

votos (NKOSI, 2010). Com nenhum dos candidatos tendo obtido o mínimo exigido, foi 

realizada uma segunda rodada de eleições. Como resultado, Ravalomanana auto legitimou-se 

vencedor e, portanto, presidente da república. A UA condenou este ato, recusando reconhecer 

Ravalomanana como um legítimo Chefe de Estado e, de acordo com a sua política, suspendeu 

Madagáscar da organização, e com isso, o governo de Ravalomanana enfrentou uma crise de 

legitimidade. Isso forçou o governo a organizar eleições legislativas em dezembro de 2002, que 

foram vencidas pelo partido Tiako I Madagaskara (TIM) de Ravalomanana. Após estas eleições 

a UA decidiu reconhecer as novas autoridades em Antananarivo na sua Cimeira de Fevereiro 

de 2003 (NKOSI, 2010). 

Em 2008, o governo de Ravalomanana é derrubado por André Rajoelina,configurando 

mais um episódio de alternância inconstitucional de poder. Novamente, a UA condenou o golpe 

e suspendeu Madagáscar, assim como despachou um enviado para envolver as partes em 

Madagascar, a fim de resolver a crise política no país. Ao contrário dos casos da RCA e da 

Mauritânia mencionados anteriormente, o papel do presidente deposto Ravalomanana foi 

reconhecido como um elemento essencial no diálogo inclusivo que levou às eleições. Isto foi 

em grande parte devido à insistência de um dos enviados da UA (NKOSI, 2010). Após uma 

série de conversações facilitadas pelo mediador da Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral (SADC), o ex-presidente moçambicano Joachim Chissano, os movimentos 

políticos internos malgaxes, incluindo Ravalomanana, Rajoelina e os ex-presidentes Ratsiraka 

e Zhafy, assinaram uma Carta da Transição em agosto de 2009 em Maputo – capital de 

Moçambique -, que prevê o estabelecimento de uma autoridade de transição (NKOSI, 2010). 

                                                           
93 Tradução do original, em inglês: Party of National Unity (PNU) 
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Nas contínuas conversas em Antananarivo, os quatro movimentos internos que 

representam os protagonistas no cenário político malgaxe concordaram com a alocação das três 

posições de topo no governo de transição, a saber, Rajoelina permaneceria como presidente da 

autoridade de transição, com Eugene Mangalaza, um aliado do ex-presidente Ratsiraka, 

nomeado para o cargo de primeiro-ministro, e Emmanuel Rakotovahiny, ex-primeiro-ministro 

e aliado do ex-presidente Zhafy, nomeado para o cargo de vice-presidente (NKOSI, 2010). Em 

uma reunião subsequente em Adis Abeba, os quatro movimentos internos chegaram a um 

acordo intitulado Ato de Addis Ababa Adicional à Carta de Transição de Madagascar94, que 

alocava cargos-chave em instituições de transição (NKOSI, 2010). 

Numa declaração emitida no final da reunião de Maputo, os três movimentos 

concordaram, entre outras coisas, na distribuição de postos ministeriais, propuseram membros 

ao Conselho Superior de Transição. Forneceram nomes dos seus respectivos candidatos para o 

Parlamento de transição e concordaram com a criação do Conselho Nacional de Reconciliação 

sob a liderança do ex-Presidente Zhafy, juntamente com a sociedade civil a nomear membros 

para o Conselho Econômico e Social (NKOSI, 2010).  

As negociações foram conduzidas pelo mediador da SADC em estreita cooperação com 

a UA e a ONU, particularmente através da Equipe Conjunta de Mediação para Madagascar 

(JMT-M)95 - composta pelos enviados especiais da UA, SADC, ONU e da Organização 

Internacional da Francofonia (OIF) sob a égide da UA (GIRARDEAU, 2010, p. 73). Assim 

como através do Grupo de Contato Internacional em Madagascar (ICG-M)96 – formado pelo 

CPSUA, SADC, Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA), OIF, além dos 

membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a União Europeia e outros governo 

interessados (TOUREY, 2016). 

 

Em relação à alternância de poder na região da África Austral, os seguintes países serão 

analisados: Angola, Namíbia, Malawi, Zâmbia, Botsuana, Suazilândia, Lesoto, Moçambique, 

África do Sul e Zimbábue. Como no restante do continente africano, a construção do Estado na 

África Austral foi diretamente afetado pela implantação de Estados sob o formato colonial97 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017). 

                                                           
94 Tradução do original, em inglês, “Act of Addis Ababa Additional to the Madagascan Charter of Transition”.  
95 Tradução do original, em inglês, Joint Mediation Team for Madagascar. 
96 Tradução do original, em inglês, International Contact Group on Madagascar. 
97 O qual em primeira instância competia com as organizações políticas locais, mais complexas do que o regime 

imposto pelas potências europeias (CASTELLANO DA SILVA, 2017). 
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O caráter das primeiras ocupações coloniais na África Austral, ainda no século XV, foi 

tanto de cooperação quanto de conflito entre as forças coloniais e os grupos locais. Na chegada 

dos portugueses à África Austral, a região vivia um momento de intensos choque entre povos 

e unidades políticas locais. Esse cenário conflituoso teve origem antes da conquista colonial e 

se estendeu até o final do século XIX quando os conflitos entre povos africanos ainda moldavam 

as dinâmicas da região (CASTELLANO DA SILVA, 2017). Mesmo com uma superioridade 

tecnológica europeia, alguns confrontos tiveram vitórias militares de Estados africanos, como 

as ocorridas nos territórios das atuais República do Congo e Angola. No entanto, como 

reafirmado pela Conferência de Berlim (1884) o poder político e econômico das forças 

coloniais foi capaz de sobrepujar os esforços africanos.  

Uma das características que diferenciou o empreendimento colonial da África Austral 

do resto da África Subsaariana foi a presença de colonos holandeses, alemães e huguenotes, 

que chegaram na região sul do continente na segunda metade do século XVII, incentivados pela 

Companhia das Índias Orientais Holandesas98 (CASTELLANO DA SILVA, 2017). Estes 

colonos garantiam a ocupação do território por meio da coerção em detrimento de grupos locais 

menos poderosos. Sua autonomia e fortalecimento efetivo, no entanto, vieram como resposta à 

chegada dos britânicos ao fim do século XVIII99. Ao expandirem seu domínio, anexando mais 

territórios, esses colonos (os bôeres), preocuparam a Grã-Bretanha em relação à manutenção de 

sua zona de influência, resultando assim na anexação da região de Natal, por parte dos 

britânicos, região que os bôeres tinham tomado do Reino Zulu anteriormente. Pressionados para 

o norte, os bôeres fundaram então a República do Estado Livre do Orange (atual província do 

Estado Livre, na África do Sul) e posteriormente a República Sul-Africana (atual Transvaal, 

região da África do Sul) - suas independências foram depois reconhecidas em 1854 e 1852, 

respectivamente (CASTELLANO DA SILVA, 2017).  

Como resultado da Conferência de Berlim, a maioria dos territórios da África Austral 

se tornaram protetorados britânicos, com exceção dos territórios de Angola e Moçambique, os 

                                                           
98 Ao sul da África Austral os holandeses sucederam os portugueses - os quais instauraram no século XVI, no 

Cabo da Boa Esperança, um pequeno entreposto comercial que ligava a Península Ibérica às Índias Orientais. 

Percebendo a importância da região estrategicamente a Companhia das Índias Orientais Holandesas estabeleceu 

em 1652 uma pequena colônia na região com a função de ser um entreposto comercial. Os colonos, ademais, 

estabeleceram formas de organização e vínculos autônomos aos da Companhia (CASTELLANO DA SILVA, 

2017).  
99 De acordo com Castellano da Silva (2017) o impacto de modernização que o governo britânico trouxe nas 

estruturas sociais, políticas e econômicas na colônia, como a inclusão social relativa das etnias khokhoi e san e a 

emancipação de escravizados, levou a um grupo de des mil colonos bôeres (agricultores, em holandês) a deixar a 

região e se deslocar ao interior do continente, ao leste e ao norte, entre 1835 e 1842. Pelo caminho os colonos 

enfrentaram o Reino Zulu, na região de Natal (atual KwaZulu-Natal, província da África do Sul), situação na qual 

os bôeres saíram vitoriosos (CASTELLANO DA SILVA, 2017). 
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quais já eram colônias portuguesas antes dos acordos da Conferência. Outra característica 

marcante da África Austral foi a forma que o imperialismo britânico impulsionou a guerra a 

fim de ter o controle territorial e acesso aos recursos minerais estratégicos. Isso se agravou 

dadas as descobertas de minérios na região (diamantes e ouro) e a presença da Alemanha, após 

a Conferência de Berlim (1884), com a anexação da atual Namíbia pelos alemães 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017). A descoberta de enormes reservas de diamantes e ouro 

impulsionou a entrada e concentração de capitais e investimentos em infraestrutura, 

principalmente ferrovias, assim como um maior interesse de integração na região - fazendo com 

que os britânicos tivessem um maior controle do território. O governo independente bôer reagiu 

mal à entrada de capitais externos e ao consequente crescimento da região. As tensões 

elevaram-se ao nível de eclodir a Guerra Anglo-Bôer ou Guerra dos Bôeres (1899-1902) 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017). O conflito é apontado como o principal choque militar de 

conquista pela África Austral e também como a primeira guerra relevante do século XX. Apesar 

da derrota dos bôeres, o conflito resultou em uma aliança entre as partes, que garantiu a 

consolidação da África do Sul e a acomodação dos interesses dos britânicos e dos africâneres 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017).  

No século XX, as autoridades africanas tradicionais remanescentes foram usadas a fim 

de legitimar o ato de dominação colonialista externa - visto as pressões sociais pelos direitos 

dos povos nativos - e internamente - para garantir o uso da força de trabalho negra na nova 

União Sul-africana (1910-1961).  

O uso de mediadores locais e o discurso do desenvolvimento nativo 

independente caíram como uma luva às necessidades dos poderes coloniais e 

das elites brancas dominantes. Além disso, a centralidade destas últimas foi 

determinante para o estabelecimento do governo local, relativamente alinhado 

aos interesses europeus, e de uma ordem regional que assegurasse estabilidade 

suficiente para o projeto imperialista. Dessa dualidade implícita de dominação 

e autonomia, surgiu a África do Sul e a ordem regional que ela acabou 

centralizando (CASTELLANO DA SILVA, 2017, p. 119).  

 

 A África Austral representava já no período entre-guerras a parte mais importante do 

continente africano no plano econômico. Nos últimos trinta anos do século XX, gradualmente, 

ela tornou‑se a mais importante sub‑região da África no plano estratégico (CHANAIWA, 

2010). Essa proeminência econômica veio de sua riqueza em minerais vitais para a civilização 

industrial ocidental e foi reforçada pela agricultura e pela industrialização local. Um fator 

essencialmente influenciador na história da sub‑região foi o fator racial. Esta parte da África, a 

mais rica em recursos minerais e cuja situação geográfica revestia‑se de uma crescente 
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importância estratégica, também foi a mais profundamente afetada pelas relações raciais 

(CHANAIWA, 2010). 

De acordo com Castellano da Silva (2017), mesmo existindo outros núcleos coloniais 

relevantes como os portugueses (atuais Angola e Moçambique) além da Rodésia do Sul (atual 

Zimbábue), também de colonização britânica, estes não produziram consequências 

significativas para o modelo de construção de Estado que fora reproduzido na região, como a 

África do Sul foi capaz de produzir (CASTELLANO DA SILVA, 2017). A então União Sul-

africana foi liderada pelos africâneres, tendo seu controle do Estado gradualmente 

incrementado pelo nacionalismo aficâner - fundado na manutenção do status quo dos seus 

cidadãos brancos e o incentivo à políticas segregacionistas - e a autonomia do domínio acordada 

com os britânicos em 1910. Garantindo assim, uma política orientada pelos africâneres e uma 

economia aberta aos capitais britânicos (CASTELLANO DA SILVA, 2017). 

A autonomia e centralidade da África do Sul não significava que ela estivesse 

desvinculada ao projeto político coloniais. Na realidade, a ordem regional 

estava centrada no colonialismo, que era instigado pela África do Sul interna 

e externamente. (...). Além disso, a África do Sul tornou-se efetivamente uma 

potência colonial ao conquistar o Sudeste Africano em 1915, derrotando as 

forças alemãs no contexto na Primeira Guerra Mundial, e ao garantir o 

mandato do território pelo tratado de Versalhes em 1919 no sistema da Liga 

das Nações. Externamente, a África do Sul era uma metrópole dentro da região 

colonial e garantia a manutenção do status quo mediante a defesa do 

colonialismo, da distribuição territorial e dos governos coloniais. (...). Aliado 

ao capital britânico e aos princípios da ordem colonial, Pretória100 perseguiu 

uma política expansionista, estabelecido um projeto colonial próprio e 

ampliando sua centralidade regional (CASTELLANO DA SILVA, 2017, p. 

121). 

 

Com a desaceleração da economia mundial entre o final da década de 1920 e o fim da 

Segunda Guerra Mundial, o governo da África do Sul efetuou uma política econômica 

protecionista de substituição de importação e a criação de monopólios industriais estatais, os 

quais visavam a proteger os trabalhadores brancos (CASTELLANO DA SILVA, 2017). Em 

comparação com as outras colônias da África Austral, o modelo de exploração das colônias 

portuguesas era recente e as economias só foram integradas ao sistema capitalista ao final da 

década de 1930. Os investimentos maiores, no que tange à mineração, concentraram-se em 

Angola, e em geral, no resto das colônias britânicas a acumulação e concentração de capital 

eram reduzidas se comparado com a África do Sul. Consolidada através da penetração de 

                                                           
100 Pretória é o antigo nome da atual Tshwane, capital executiva da República da África do Sul. Em 2005 foi 

aprovada a mudança do nome oficial da cidade para Tshwane, que é o nome de um chefe local pré-colonial e 

significa “somos iguais”. O nome Pretória deriva de Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (1798-1853), político 

e militar bôer, fundador da cidade (BBC, 2005).  
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capitais internacionais, infraestrutura e fluxos migratórios101, a ordem centrada no país gerou 

um sistema integrado de fluxo de capital102 (CASTELLANO DA SILVA, 2017).  

No geral, a penetração capitalista incrementou a conexão assimétrica na África Austral, 

sendo que em nenhuma outra região da África Subsaariana o setor capitalista foi desenvolvido 

tão rapidamente em detrimento da economia africana “tradicional”. Esta dinâmica fez 

contribuir com a construção de uma ordem regional centrada na África do Sul (CASTELLANO 

DA SILVA, 2017). Ao mesmo tempo, Castellano da Silva (2017) aponta que a ordem social 

segregacionista que serviu como base à ordem regional foi também operacionalizada no país. 

Fundamentada na dominação sociocultural das elites brancas vinculadas aos Estados coloniais 

e à União Sul-africana, a estrutura social foi embasada no processo civilizatório, segregado e 

em detrimento dos povos nativos. As relações foram fundamentadas em termos de raça e cor, 

naturalizando a desigualdade e solidificando as classes e a “divisão racial do trabalho”103 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017, p. 125). Os anos entre 1948 e 1954 marcaram o surgimento 

do programa oficial do apartheid, no qual a África do Sul representa o seu modelo mais 

sofisticado de segregação mas presente em maior ou menor escala em toda a  África Austral104.  

Nos anos 1930, tanto a África do Sul como a Rodésia do Sul adotaram um arcabouço 

legislativo segregacionista. Estas leis visavam: i) privar os africanos das suas terras e dos seus 

recursos minerais; ii) criar uma mão de obra africana de baixa remuneração; iii) controlar os 

                                                           
101 A infraestrutura ligou toda a África Austral, com ferrovias e rodovias se estendendo da então Rodésia do Sul 

(atual Zimbábue) ao Congo. Já os fluxos migratórios garantiam a mão de obra, estabelecendo conexões regionais 

por meio da migração de trabalhadores para a União Sul-africana vindos de Moçambique, Niassalândia (parte do 

atual Malawi), Basutolândia (atual Lesoto), Rodésia do Sul (atual Zimbábue), Bechuanalândia (atual Botsuana) e 

Suazilândia (CASTELLANO DA SILVA, 2017). 
102 Apenas a África do Sul tinha autonomia monetária, chegando a expandir sua moeda para o restante da África 

Austral, tendo a libra sul-africana tornando-se moeda comum na sub-região sul da África Austral em 1921 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017). 
103 O Estado na União Sul-africana passou a legislar sobre barreiras raciais, as quais anteriormente eram vistas 

como costume, utilizando de seus mecanismos de discriminação racial nas indústrias de manufaturas e em cargos 

públicos. O principal fundamento da segregação era o econômico: em todos os setores da economia, a população 

branca gozava de vantagens no mercado e nas condições de trabalho, monopolizando os postos de mão de obra 

especializada e recebendo salários maiores (CASTELLANO DA SILVA, 2017). Ademais, o sistema de 

segregação material era amparado pela discriminação cultural aos povos locais da África Austral. As línguas 

oficiais das colônias da nesta região eram as línguas de origem europeia, as quais eram disseminadas pelas 

necessidades de comunicação objetivando seu uso em contratos de trabalho e demais formas de exploração 

capitalista. Outrossim, o sistema educacional foi sendo gradualmente controlado pelo governo, mantendo grande 

disparidade entre escolas de diferente grupos raciais. Além disso, nas escolas e universidades eram ensinados os 

pilares segregacionistas do governo, assim como a existência de instituições separadas para brancos e negros. 

Tanto o sistema linguístico como o sistema educacional funcionavam como formas assimilação. Nas colônias 

portuguesas e francesas da África Austral havia uma política aberta de assimilação: esta buscava conquistar a 

nascente burguesia africana - indivíduos inseridos nos setores capitalistas e capazes de ler e escrever na língua 

europeia de sua colônia - que rejeitava os “costumes tribais”, fornecendo-lhes a imagem da cultura europeia 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017).  
104 No sistema do apartheid os africanos perderam os direitos sobre as terras, e foram expulsos de áreas urbanas 

irregulares e áreas rurais e obrigados a residir nas townships (subúrbios) (CASTELLANO DA SILVA, 2017).  
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movimentos dos trabalhadores africanos; iv) eliminar a concorrência inter‑racial 

(CHANAIWA, 2010). A situação da população ao longo da primeira metade do século XX foi 

fator fundamental para as mudanças que estavam por vir e a fundamentação de pressões para 

transformações políticas significativas (CASTELLANO DA SILVA, 2017). 

No início da Segunda Guerra Mundial, criara‑se uma sólida relação de interdependência 

entre a zonas centrais, ocupadas pelos colonos, e as regiões periféricas, a saber, os territórios 

da Alta Comissão Britânica da Bazutolândia (atual Lesoto), da Bechuanalândia (a atual 

Botsuana) e da Suazilândia, os protetorados britânicos da Rodésia do Norte (atual Zâmbia) e da 

Niassalândia (atual Malaui) e as colônias portuguesas de Angola e, com maior ênfase, de 

Moçambique (CHANAIWA, 2010). A Grã‑Bretanha delegou a administração à União 

Sul‑Africana, ainda um domínio britânico. Transformada em uma república governada pelos 

africâneres, a África do Sul continuou administrando a Namíbia, praticamente como uma das 

suas províncias, nela aplicando a legislação e a política do apartheid. No plano econômico, a 

Namíbia, cativa da África do Sul, tornou‑se uma fonte de matérias‑primas e de mão de obra 

migrante (CHANAIWA, 2010).  

Ademais, na luta contra a dominação colonial as mobilizações sociais tinham suas 

principais formas na resistência camponesa, nas religiões reivindicatórias e nos movimentos 

urbanos e operário, sendo estes últimos contando com lideranças intelectuais e adquirindo as 

posições nacionalistas mais radicais (CASTELLANO DA SILVA, 2017)105. Dessa forma, o 

fim da Segunda Guerra Mundial abriu espaço para a defesa da soberania jurídica e o direito de 

autodeterminação e independência de povos colonizados. Assim, com o fim do conflito uma 

nova geração de líderes negros emerge buscando formas mais efetivas de resistência, como os 

sul-africanos Nelson Mandela, Oliver Tambo e Walter Sisulu, assim como o senegalês Léopold 

Sédar Senghor, o queniano Jomo Kenyatta e o ganês Kwame Nkrumah - participando dos 

encontros pan-africanos (CASTELLANO DA SILVA, 2017).  

                                                           
105 Os movimentos operários nasceram nas regiões industriais e representavam uma nova forma de luta 

anticolonial, ascendendo nas primeiras décadas do século XX, com influência dos movimento dos movimentos 

europeus. Na África do Sul, destacam-se o Industrial and Commercial Worker’s Union Africa (ICU) - criado em 

1919, reunindo mais de 100 mil adeptos a partir da próxima década - e o Partido Comunista da África do Sul - 

fundado em 1921, sendo o primeiro do gênero a ser organizado no continente africano e de caráter multirracial 

(CASTELLANO DA SILVA, 2017). Os movimentos urbanos gradualmente conseguiram mobilizar a participação 

popular para a ação política. Na África do Sul foi fundado o African National Congress, na primeira metade do 

século XX, e na Angola as primeiras organizações foram fundadas em 1919, a Liga Africana e em 1921, o Partido 

Nacional Africano. Ademais, em Moçambique, jornais reformistas como O Africano, em 1908, e seu sucessor o 

Brado Africano denunciavam abusos crônicos da a pressão colonial, como o trabalho forçado, as precárias 

condições de trabalho dos africanos livres, o tratamento preferencial dado aos imigrantes brancos e a falta de 

possibilidades de educação (CASTELLANO DA SILVA, 2017).  
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Como resposta a esses movimentos o caráter repressivo da ordem colonial foi 

gradualmente intensificado. Nas colônias portuguesas, o governo de Salazar (1932-1968) 

compensou a falta de controle efetivo do território com programas mais repressivos (como 

censura, delação, polícia secreta e força militar) (CASTELLANO DA SILVA, 2017)106. Na 

África do Sul o aparato coercitivo governamental, implementou efetivamente o apartheid a 

partir da década de 1960. Ademais, em uma aliança para enfrentar os desafios internos 

relacionados ao processo de descolonização, Portugal e a então Rodésia do Sul se tornaram 

cada vez mais dependentes da capacidade econômica e coercitiva do Estado sul-africano. 

Castellano da Silva (2017) aponta que com as ameaças crescentes de descolonização, crescia a 

importância de manutenção dos regimes de minoria branca. A ordem sustentada 

primordialmente pela centralidade da economia sul-africana, tendo o país assumindo “o papel 

de força estabilizadora e capaz de fornecer paz à região” (CASTELLANO DA SILVA, 2017, 

p. 129). Dessa forma, os movimentos nacionalistas tornaram-se mais radicais à medida que as 

respostas do status quo tornaram-se mais violentas.  

Com a formalização do apartheid, a África Austral caracterizava‑se por uma política 

fundada na desigualdade, no racismo, na exploração e na repressão, assim como pela existência 

de uma minoria que se apoderava da riqueza e do poder em meio a uma massa de indigentes 

(CHANAIWA, 2010). Na Rodésia do Sul, os operários brancos e a burguesia rural já formavam 

uma coalizão solidamente erguida com base nestes privilégios. Na África do Sul estas duas 

categorias sociais, compostas majoritariamente por africâneres, haviam criado o Nationalist 

Party (Partido Nacionalista) para concorrer com o United Party (Partido Unido), representante 

da burguesia, dos profissionais liberais e do capitalismo internacional branco das cidades, por 

sua vez, majoritariamente anglófono. Os desentendimentos entre ingleses e africâneres, durante 

a escolha dos métodos mais eficazes a serem adotados para manter a supremacia dos brancos 

diante dos negros, levaram à vitória, nas eleições de 1948, do National Party, liderado pelo 

Doutor Malan (CHANAIWA, 2010). 

Simultaneamente, os africanos reagiram à expansão do colonialismo na África Austral, 

criando partidos políticos, como o African National Congress of South Africa (Congresso 

Nacional Africano da África do Sul, CNA)107 e o African National Congress of Southern 

                                                           
106 Antes da década de 1920, em zonas da Angola e Moçambique, Portugal tinha apenas o controle nominal, sendo 

que muitas vezes o governo colonial dependia de acordos com os chefes locais e a política africana para garantir 

o domínio do território (CASTELLANO DA SILVA, 2017) .  
107 Na África do Sul, a organização dominante era o African National Congress (ANC) [Congresso Nacional 

Africano (CNA)]. No período entreguerras, o CNA endureceu o tom e multiplicou as manifestações. E como 

resposta à unidade e da militância dos negros, o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e 
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Rhodesia (Congresso Nacional Africano da Rodésia do Sul). Com as eleições gerais de 1948, 

na África do Sul, o United Party, e o Nationalist Party, enfrentaram‑se com respeito às questões 

econômicas, ao “perigo negro” e aos sentimentos pró‑britânicos e pró‑domínio, opostos aos 

sentimentos pró‑nazistas e pró‑republicanos. Malan e o seu Nationalist Party ganharam as 

eleições e instituíram oficialmente o apartheid e o republicanismo. A África do Sul se retirou 

do Commonwealth e proclamou‑ se república independente, em 1961 (CHANAIWA, 2010).  

Entre os anos de 1953 a 1963, a então Rodésia do Sul (atual Zimbábue), a Rodésia do 

Norte (Zâmbia) e a Niassalândia (Malaui) formaram uma Federação, construída por interesse 

britânicos. O intuito por trás dessa ação era de conter os sentimentos anti-britânicos, 

pró‑republicanos e pró‑apartheid dos africâneres, criando um domínio pró‑britânico e 

multirracial nas fronteiras da África do Sul. Ademais, as minorias brancas anglófonas, das duas 

Rodésias e da Niassalândia, haviam renunciado se aliar a uma África do Sul dominada pelos 

africâneres, e esperavam que a Federação contivesse o nacionalismo africano na Rodésia do 

Sul e impedisse, ainda em tempo, a independência dos protetorados da Rodésia do Norte e da 

Niassalândia, evitando, paralelamente uma possível tendência ao comunismo e aos 

nacionalismos na região (CHANAIWA, 2010).  

Os africanos da Rodésia do Norte e da Niassalândia estavam, em sua totalidade, em 

oposição à Federação, visto que esta consagraria a supremacia dos colonos na Rodésia do Sul 

e poria fim ao estatuto de protetorado e à autonomia do seu país. De uma maneira geral, os 

africanos da Rodésia do Sul encaravam a Federação com certa inquietação, pois eles 

                                                           
repressivas: interdição do direito à reunião, vigilância e perseguição policiais, dissolução dos partidos políticos, 

tortura, prisão domiciliar e encarceramento de militantes. Ademais, foi criado a política dos bantustões e as suas 

propostas conduziram, em 1959, à adoção do Bantu Self‑Government Act (lei sobre a conquista, pelos bantu, da 

autonomia interna). Segundo os termos desta lei, os africanos eram reagrupados em homelands (lares nacionais) 

que deveriam permitir‑lhes alcançar o desenvolvimento em separado. Estas estruturas correspondiam aos grupos 

étnicos tradicionais - zulu, sotho, xhosa, tswana, tsonga e venda - e detentores de certa autonomia interna. A 

política dos bantustões não conseguiu abafar o nacionalismo africano mas acentuou as divisões entre os próprios 

sul‑africanos, provocando cisões no seio dos diferentes grupos étnicos e raciais (CHANAIWA, 2010). Em 1956, 

após uma manifestação não violenta, 156 dirigentes do CNA foram detidos e julgados durante um processo, 

chamado de Treason Trial (processos por traição), a se prolongar até março de 1961. Divergências apareceram na 

direção do CNA, em respeito a qual seria a atitude a ser tomada diante das violências e das repressões dos brancos. 

Estas divergências estiveram à origem da criação do Pan African Congress (PAC), em Abril de 1959. Em uma 

destas manifestações convocadas pelo PAC, em Sharpeville, policiais brancos, abriram fogo contra uma multidão 

de dez a vinte mil pessoas, provocando 72 mortes e 186 feridos, dentre os quais 40 mulheres e 8 crianças. O 

governo atribuiu estas manifestações a um complô comunista e baniu o PAC e o CNA. Nelson Mandela, Walter 

Sisulu e outros membros do CNA fundaram então um movimento clandestino, o Umkonto we Sizwe (A Ponta de 

Lança da Nação). O seu quartel‑general, em Rivonia, perto de Johanesburgo, foi objeto de uma operação policial 

em 1963 e, após o processo apelidado de Rivonia, os seus dirigentes foram condenados à pena de morte em 

Robben Island. O POQO, outro movimento clandestino fundado pelo PAC, não tardou em também ser esmagado. 

Os militantes do PAC e do CNA foram forçados a entrar na clandestinidade e a instalar as suas bases operacionais 

fora da África do Sul. Restando assim, um último importante núcleo de resistência no interior do território 

sul‑africano, o Black Consciousness Movement (Movimento da Consciência Negra), dirigido por Steve Biko 

(CHANAIWA, 2010). 
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imaginavam que a associação multirracial (partner-ship), um dos seus objetivos proclamados, 

corria o risco de reforçar o colonialismo e o racismo brancos. A Federação era regida por uma 

Assembleia Federal e por três assembleias territoriais, e em nível federal, os interesses africanos 

estavam representados por um Ofício Multirracial dos Assuntos Africanos (CHANAIWA, 

2010). 

Em esforço conjunto, o Nyasaland African Congress, do Doutor Hastings Banda, o 

Northern Rhodesia African Congress, de Harry Nkumbula e Kenneth Kaunda, e o Southern 

Rhodesia African National Congress, dos líderes Joshua Nkomo, Ndabaningi Sithole e Robert 

Mugabe, mobilizaram um poderoso movimento de resistência à Federação. Após a dissolução 

da Federação, em 1963, dois dentre os seus membros conquistaram a independência, a 

Niassalândia, no mesmo ano, sob o nome de Malawi e a Rodésia do Norte, no ano seguinte, 

com o nome de Zâmbia (CHANAIWA, 2010). Ambos os países atualmente consistem em 

repúblicas presidencialistas democráticas representativas. A Rodésia do Sul, no entanto, entre 

1965 e 1979, conhecido apenas como Rodésia, não teve reconhecimento internacional, 

retornando assim, em 1979, à condição de colônia britânica. Sua independência foi somente 

oficialmente concedida em 18 de Abril de 1980 através dos Acordos de Lancaster House, já 

com o nome de Zimbábue. Em novembro de 2017, após 37 anos no poder, Robert Mugabe foi 

afastado por um golpe militar, e posteriormente forçado a renunciar ao cargo em 21 de 

novembro. Seu vice-presidente na época, Emmerson Mnangangwa, tomou posse como 

presidente do Zimbábue em 24 de novembro de 2017. 

Nos territórios da Alta Comissão, no imediato pós‑guerra, os africanos habitantes na 

Basutolândia (atual Lesoto), na Bechuanalândia (atual Botswana) e da Suazilândia os 

problemas internos foram resolvidos por via constitucional. Com uma série de decretos, 

conferências constitucionais, referendos nacionais e decretos reais, os soberanos tradicionais 

foram elevados à condição de monarcas constitucionais e os conselhos distritais transformados 

ferramentas da administração local. Na Suazilândia, um relatório, apresentado pelo Comitê 

Constitucional em 1963, foi rejeitado pelo povo e, após uma nova conferência constitucional 

organizada em Londres, o país viu‑se conceder a autonomia interna, em 1966, e a 

independência, posteriormente, em 1969 (CHANAIWA, 2010). Atualmente conhecido como 

Reino da Suazilândia, o país é uma monarquia absoluta - a constituição de 1978 atribui o poder 

executivo e legislativo supremo ao rei, que é o chefe de Estado.  

A Constituição da Basutolândia foi negociada em Londres, no ano de 1958, e em 

Maseru, no ano de 1959. Em 1960, os decretos reais outorgar‑lhes‑iam a autonomia interna e 

criaram um Conselho Executivo, um Conselho Legislativo Nacional de 80 membros e 
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conselhos distritais eletivos. Em 4 de outubro de 1966, o país proclamou-se independente, como 

Reino de Lesoto (CHANAIWA, 2010). Em 1986, o general Justin Lekhanya dá um golpe 

assumindo como Chefe de Governo, depondo em 1990 o rei Moshoeshoe II. Em 1991 Lekhanya 

é deposto, e quatro anos depois Moshoeshoe retorna ao poder, porém este morre um ano depois 

e seu filho, Letsie III, assume como monarca. Atualmente Lesoto é uma monarquia 

constitucional.  

O estatuto constitucional da Bechuanalândia só foi clarificado ao término de um longo 

processo, complicado por dois problemas. Em primeiro lugar, um conflito opôs o Alto 

Comissariado, ansioso por exercer um maior controle referente à nomeação dos chefes e sobre 

a política local, e Tshekedi Khama, soberano dos ngwato, cujos objetivos visavam conservar 

os seus poderes tradicionais e preservar os valores culturais da sua etnia (CHANAIWA, 2010). 

A Native Administration Proclamation (decreto sobre a administração dos indígenas), de 1943, 

habilitava o Alto Comissariado a nomear dois Conselhos Consultivos, em separado, um 

africano e o outro europeu, introduzindo desta forma o racismo na política local (CHANAIWA, 

2010).  

O segundo problema, complicador da situação de 1949 a 1956, foi causado pelo 

casamento de Seretse Khama, herdeiro do trono, com uma inglesa. O príncipe foi obrigado a 

exilar‑se na Grã‑Bretanha e teve que renunciar a qualquer direito na chefatura, para ele e para 

a sua descendência (CHANAIWA, 2010). Em relação a este assunto, o Alto Comissariado 

sofreu pressões da África do Sul que, tendo instituído o apartheid, não desejava, em um país 

vizinho, o casamento de um soberano negro com uma branca. Após 1956, a evolução 

constitucional do território retomou o seu curso normal. Os dois Conselhos Consultivos foram 

substituídos por um Conselho Consultivo misto; um Conselho Legislativo foi criado, em 1960, 

e no mesmo ano aconteceu a formação do primeiro partido político nacional − o Bechuana-land 

People’s Party (CHANAIWA, 2010). Após ter obtido a autonomia interna em 1963, ao fim da 

conferência de Lobatsi, este território, tornado Botswana, conquistou a independência em 30 

de setembro de 1966. Atualmente o país é república presidencialista.  

 

A análise do período de formação política dos Estados africanos permite averiguar as 

dificuldades e desafios enfrentados no contexto pós-colonial. No momento da ocupação 

europeia, são impostos sistemas de governo que contribuem para a divisão da população e uma 

proeminência das elites políticas e econômicas integrantes da burocracia administrativa. Esta 

configuração dificulta o desenvolvimento de um Estado-nação coeso, com base na concepção 
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da identidade coletiva e estabilidade estatal, tendo em vista que a presença europeia impõe 

fronteiras artificiais que congrega regiões onde anteriormente estavam representados grupos 

étnicos e reinos africanos.  

Sendo assim, os líderes das novas nações africanas voltam-se para o fortalecimento das 

estruturas administrativas com objetivo de consolidar e expandir a autoridade do Estado. Esta 

prioridade sustenta-se na concepção de que a continuidade das instituições proporciona uma 

garantia de continuidade aos dirigentes africanos. Portanto, conforme argumentam Elaigwu e 

Mazrui (2010, p. 535), “não é cabível espanto frente à ampliação da administração central as 

sociedades africanas pós-coloniais”, tendo em vista que a promoção do desenvolvimento da 

administração atua como instrumento de controle político em um cenário em que as instituições 

tradicionais haviam sido enfraquecidas pelo sistema colonial. Ao aplicar a argumentação de 

Tilly (2007) no contexto de frágil relação do sistema democrático com a forte relevância dos 

líderes africanos na condução da reinserção dos Estados africanos no sistema internacional, 

observa-se que não há possibilidade de efetivação da democracia quando falta capacidade 

estatal – que compreende a intervenção dos agentes estatais em recursos não-estatais, atividades 

e conexões interpessoais – de forma a impactar na maneira em que o Estado reforça suas 

decisões políticas.  

Portanto, devido ao ressurgimento do fenômeno de mudanças inconstitucionais de 

governo na África, os olhares de organismos continentais e internacionais se voltaram ao 

continente africano, no tocante aos casos que ocorreram na Mauritânia (agosto de 2008), 

República da Guiné (dezembro de 2008), Madagáscar (março de 2009) e também no Níger 

(fevereiro de 2010). Em uma resolução intitulada “Decisão sobre o Ressurgimento dos Danos 

dos Golpes de Estado na África108”, a Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União 

Africana, realizada em Addis Abeba em fevereiro de 2009, expressou “(…) a sua profunda 

preocupação com o ressurgimento das ameaças dos golpes de Estado no continente, que 

constitui não só uma recessão política perigosa e um sério revés para os processos democráticos, 

mas também uma ameaça à paz e estabilidade”109 (UA, 2009, p. 1). 

No tocante ao uso das Forças Armadas sendo usadas em golpes de Estado, Nkosi (2010) 

aponta que os militares, em meados da década de 1960 – em um contexto de Guerra Fria -, 

estiveram ligados a uma erupção de golpes na África, como na República Democrática do 

                                                           
108 Tradução do original, em inglês, “Decision on the Resurgence of the Scourge of Coups d’etat in Africa”. 
109 Tradução do original, em inglês, “(...) its deep concern over the resurgence of the scourge of coups d’etat on 

the continent, which constitutes not only a dangerous political downturn and a serious setback to the democratic 

processes, but also a threat to peace and stability” (UA, 2009, p. 1). 
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Congo (1960 e 1965), Benin (1963, 1965 e 1967) República do Congo (1963 e 1968), Burkina 

Faso (1966), Gana (1966), Nigéria (1966) e na República Centro-Africana (1966). Em geral, a 

história pós-colonial da África testemunhou mudanças inconstitucionais de governo, 

principalmente através de golpes militares. O continente teve cerca de 71 golpes militares entre 

1952 e 1990, sendo que estes resultaram na queda dos governos em 60 por cento dos estados 

do continente (NKOSI, 2010). Somente na década de 1990 o número de golpes reduziu 

significativamente, com a mudança de regime mais propensa a ser provocada por rebeliões em 

massa ou eleições democráticas. 

Na África Subsaariana, o golpe de Estado militar foi distribuído de forma desigual, 

sendo a África Ocidental a região mais propensa à incidência de golpes de Estado. Esta região 

presenciou mais de 55% de todos os golpes de Estado no continente, bem como um terço das 

tentativas de golpes e metade de todas as conspirações relatadas. Já a África Central, as ilhas 

do Oceano Índico e a África Austral também vivenciaram momentos de golpes, mas 

proporcionalmente menos do que o número de Estados na região. A República Centro-Africana, 

República do Congo e São Tomé e Príncipe testemunharam a maioria das mudanças 

inconstitucionais de governo. A União das Comores, em particular, e Madagascar contribuem 

mais para a ocorrência de mudanças inconstitucionais de governo no Oceano Índico (NKOSI, 

2010). Na África Austral, de acordo com Nkosi (2010) apenas o Lesoto experimentou uma 

tomada de poder militar bem-sucedida. Este golpe militar, que levou o general Lekhanye 

Metsing (1986-1991) ao poder, foi em grande parte orquestrado pelo regime do apartheid da 

África do Sul. 

O comportamento dos golpes na África Subsaariana, podendo ser influenciado por 

vários fatores internos e externos, tem sido variado em determinados momentos. Durante o 

período das independências, incluindo o final dos anos 1950 e 1960, a África testemunhou 29 

golpes. Na década de 1970, o continente passou por um declínio na tendência dos golpes, tendo 

um número de 22 golpes. Esta tendência, embora marginal, continuou nos anos 1980 com 20 

golpes registrados na África Subsaariana (NKOSI, 2010). Nos anos 1990 houve um declínio 

adicional com 14 golpes ocorrendo na África. Desde a virada do século, a África experimentou 

somente treze golpes de Estado. Entretanto o que é visível, afirma Nkosi (2010), é a tendência 

crescente de intervenção militar ao longo do tempo. 

Nos anos de 1960, Nkosi (2010) aponta que “foi amplamente aceito que as Forças 

Armadas aceitariam seu papel de apoio em relação à autoridade civil devidamente constituída. 

No entanto, não demorou muito para que essa suposição fosse questionada” (NKOSI, 2010). O 

primeiro golpe de Estado ocorreu no Togo em 1963, no mesmo ano em que a OUA foi 
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estabelecida. Esse primeiro movimento foi seguido por uma onda de tomada de poder militar 

em todo o continente, ocorrendo em Estados frágeis como a República Centro-Africana, Benin, 

Burkina Faso, assim como Uganda, Nigéria e Gana. Os últimos casos de golpes de Estado 

contribuíram para desmentir um mito popular de que golpes só acontecem em Estados fracos, 

antidemocráticos e pobres.  

A realidade é que golpes de Estado têm varrido os regimes em políticas plurais, 

fragmentadas, mas também em sistemas centralizados de partido único e ditaduras 

personalizadas. Estes foram encenados em países com economias estagnadas e endividadas, 

mas também em países com condições de relativa prosperidade econômica. Em 1984, restavam 

apenas dezesseis Estados africanos que não haviam experimentado um golpe de Estado bem 

sucedido, enquanto as tomadas de poder eram em média de três por ano desde 1963 (NKOSI, 

2010). Ao contrário da primeira onda de golpes militares de 1963 e 1964, que na maioria dos 

casos resultou na nomeação de líderes civis fantoches para governar em nome dos militares, a 

segunda onda de golpes militares produziu o primeiro conjunto de juntas militares que 

decidiram assumir o comando de assuntos do Estado diretamente (NKOSI, 2010). Como 

resultado, afirma Nkosi (2010), em meados dos anos 1970, quase 50% dos 41 Estados 

independentes da época eram liderados por militares ou civis-militares. 

Ademais, a última onda de golpes no continente africano ocorreu paralela à existência 

das estruturas dos órgãos sub-regionais da União Africana. Desde a adoção da Declaração de 

Lomé e do Ato Constitutivo da UA, dez países africanos experimentaram golpes de Estado: a 

República Centro-Africana (2003), São Tomé e Príncipe (2003), Guiné-Bissau (2003, 2009 e 

2012), Togo (2005), Mauritânia (2005), República da Guiné (2008), Madagascar (2002 e 2008) 

e o Níger (2010). Além da Costa do Marfim (2011) e Zimbábue (2017). A União Africana 

condenou os golpes publicamente, pedindo um retorno rápido para ordem constitucional nesses 

países e insistiu na coerência da ação coletiva nos níveis bilateral, interestadual, sub-regional e 

internacional (NKOSI, 2010).  

Os Estados que passaram pelos golpes foram suspensos da participação nos órgãos 

políticos da União Africana, e esta se envolveu diretamente nos esforços destinados a 

restabelecer a ordem constitucional. Com exceção de São Tomé e Príncipe, onde o poder foi 

devolvido ao líder democraticamente eleito, os mesmos depostos nos outros países foram 

forçados a abandonar o poder. Ademais, também foram impostas sanções específicas às juntas 

militares na Mauritânia e na República da Guiné, por não terem tomado medidas para restaurar 

a ordem constitucional no prazo de seis meses, conforme estipulado pela UA. Sendo assim, a 

União Africana expressa grande preocupação com o ressurgimento de golpes de Estado na 
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África, uma vez que estes desenvolvimentos são uma ameaça à paz e à segurança do Continente 

e constituem uma tendência perturbadora que representa um retrocesso para a democratização 

da África (UA, 2000). 

 

 

Na sua Cúpula realizada em Sirte, na Líbia em julho de 2009, a Assembleia da UA 

pediu, por meio de uma resolução intitulada “Decisão sobre a prevenção de mudanças 

inconstitucionais de governo e o fortalecimento da capacidade da União Africana para gerenciar 

tais situações” 110, que  

“Todos os Estados-membros que ainda não o fizeram tomem as medidas 

necessárias para assinar/ratificar a Carta da UA sobre Democracia, Eleições e 

Governança (…) para fortalecer a capacidade da UA de lidar com o flagelo 

das mudanças inconstitucionais de governo” 111 (UA, 2009, p. 1).  

A preocupação com esse desenvolvimento não se limitou à África, afirma Nkosi (2010): 

o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), em seu relatório de 15 de abril de 2009, 

observou com alarme: “Um padrão de mudanças inconstitucionais de governo tem emergido na 

África nos últimos meses”112 (CSNU, 2009, p. 1). Ademais, tanto a adoção da Declaração de 

Lomé, como o Ato Constitutivo da União Africana e a Carta da UA sobre Democracia, Eleições 

e Governança, formam os instrumentos destinados a promover a democracia e prevenir 

mudanças inconstitucionais, entretanto a África continua a experimentar este fenômeno 

(NKOSI, 2010). 

A Declaração de Lomé foi adotada pela Assembleia de Chefes de Estado e de Governo 

durante as sessões ordinárias realizadas em julho de 1999 (ainda como OUA) e julho de 2000 

(já como UA). Esta tinha como objetivo “ver a África governada com base na democracia e 

pelos governos que emanam da vontade do povo expressa através de eleições transparentes, 

livres e justas” (UA, 2002). A Declaração de Lomé previa a condenação das mudanças 

inconstitucionais de governo, a suspensão do Estado-Membro em questão da participação nas 

                                                           
110 Tradução do original, em inglês, “Decision on the Prevention of Unconstitutional Changes of Government and 

Strengthening the Capacity of the African Union to Manage such Situations”. 
111 Tradução do original, em inglês, “All member states that have not yet done so to take the necessary steps to 

sign/ratify the African Charter on Democracy, Elections and Governance (…) in order to strengthen the capacity 

of the AU to deal with the scourge of unconstitutional changes of government”(UA, 2009, p. 1). 
112 Tradução do original, em inglês, “A pattern of unconstitutional changes in government has been emerging in 

Africa over the last several months” (CSNU, 2009, p. 1). 
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atividades da Organização e, caso a ordem constitucional não fosse restaurada no prazo de seis 

meses, a imposição de sanções direcionadas contra os perpetradores. A Declaração, todavia, 

não se aplicava retrospectivamente, ou seja, não afetava vários Chefes de Estado africanos que 

assumiram o poder inconstitucionalmente antes de sua adoção (SANTOS, 2011). 

Já o Ato Constitutivo determina que governos que cheguem ao poder por meios 

inconstitucionais não podem participar das atividades da União Africana. As situações 

consideradas como mudanças inconstitucionais de governo foram subsequentemente arroladas 

nas Regras de Procedimento da Assembleia, adotadas por ocasião de sua Primeira Sessão 

Ordinária, em Durban, na África do Sul, em julho de 2002, e incluem golpes de estado militares 

ou de outra natureza contra um governo democraticamente eleito, intervenção por mercenários 

para substituir um governo democraticamente eleito por elementos assistidos por eles, 

substituição de governos democraticamente eleitos por grupos dissidentes armados e 

movimentos rebeldes e recusa de um governo em exercício de entregar o poder ao partido 

vencedor após eleições livres e justas (SANTOS, 2011). 

Portanto, observa-se que em sua Oitava Sessão Ordinária, realizada em Addis Abeba, 

em janeiro de 2007, a Assembleia de Chefes de Estado e de Governo, aprovou a Carta Africana 

sobre Democracia, Eleições e Governança. A Carta acrescenta uma quinta definição de 

mudança inconstitucional de governo às quatro que constam do Ato Constitutivo: qualquer 

emenda ou revisão da Constituição ou instrumentos legais que infrinja os princípios da mudança 

democrática de governo. Isso teria por objetivo evitar a repetição de episódios recentes em que 

chefes de Estado africanos, tendo atingido o limite do número de mandatos que poderiam 

exercer, promoveram mudanças de legislação eliminando tal tipo de restrição. A Carta também 

inova ao vedar aos perpetradores de mudanças inconstitucionais de governo a participação em 

eleições destinadas a restaurar a ordem democrática ou a manutenção por eles de qualquer 

posição de responsabilidade nas instituições políticas do Estado; ao prever que Estados-

Membros que tenham instigado ou apoiado tais mudanças em outros países sejam sancionados; 

e que aos perpetradores seja negada a possibilidade de asilo, cabendo aos Estados Partes que os 

recebam levá-los à justiça ou extraditá-los (SANTOS, 2011). 

Até a Cúpula da OUA em 1999 em Argel e a adoção da Declaração de Lomé sobre 

mudanças inconstitucionais de governo em 2000, a OUA reconheceu quase todos os regimes 

que chegaram ao poder por meio de golpes de Estado. Essa foi uma das instâncias que 

questionaram a legitimidade da organização como instituição crível no ápice da tomada de 

decisões no continente. Sendo que durante a existência OUA, a maneira como variados regimes 
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chegaram ao poder foi, com poucas exceções, um fator irrelevante no reconhecimento do 

regime por parte da organização (NKOSI, 2010). 

 Pode-se ressaltar a falta de ação da OUA de lidar decisivamente com as mudanças 

inconstitucionais em frente ao golpe de Estado feito por Denis Sassou Nguessou e a subsequente 

guerra civil na República do Congo (1997). Ocasionalmente, no entanto, como aponta Nkosi 

(2010) o reconhecimento dos regimes usurpadores foi diferido ou adiado por causa da forte 

oposição de alguns Estados-membros baseada na afinidade ideológica com os presidentes 

depostos. Entretanto, em alguns outros casos, tal oposição foi fundada em cálculos 

geoestratégicos, como no caso da oposição da Líbia ao regime de Hissene Habre no Chade – o 

qual toma o poder no país por meio de um golpe militar em 1982 (NKOSI, 2010). 

 

 

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)113 é uma 

organização composta por um grupo de quinze países114 que objetivam a integração econômica, 

política e securitária em diversas áreas de atividades dos Estados parte. É objetivo da CEDEAO 

tornar a região da África Ocidental inteiramente integrada, onde a população possa usufruir da 

livre circulação, do acesso à educação e saúde eficientes e a estabilidade política e econômica 

para um ambiente de paz e segurança. Desta forma, é esperado aos Estados-Membros a 

regularidade democrática para que, assim, se crie um ambiente favorável ao desenvolvimento 

econômico da região. Vale destacar que, anteriormente à criação da CEDEAO esforçou-se em 

melhor consolidar a união entre os Estados da região.  (CEDEAO, 2018). 

Com a finalidade de promover cooperação econômica e política entre os países da 

África Ocidental, embora desde sua criação tenha enfrentado diversos impasses em razão de 

questões desafiadoras em âmbito político, econômico e securitário que os próprios Estados não 

conseguem resolver, é notável que com o passar dos anos “[a] CEDEAO tem procurado 

promover uma agenda de integração regional cada vez mais ampla por meio de uma ampla 

variedade de estratégias, planos de ação e programas”115, sendo assim, no que se refere aos mais 

                                                           
113 Economic Community of West African States (ECOWAS), em inglês. 
114 São membros da organização: Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'ivoire, Gambia, Gana, Guiné, Guiné-

Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo.   
115 Tradução do original: “ECOWAS has sought to promote an ever-widening regional integration agenda 

through a wide variety of strategies, action plans and programmes” (BOSSUYT, 2016: iv). 



 
164 

 

de 40 anos da comunidade econômica é possível observar importantes conquistas regionais em 

diferentes áreas116 (BOSSUYT, 2016: iv).  

Durante a década de 1990, devido a diversas crises políticas que variavam geralmente à 

conflitos civis ou mesmo golpes políticos fez com que a CEDEAO ampliasse sua agenda para 

questões securitárias, sendo criado o Grupo de Monitoramento da Comunidade Econômica dos 

Estados da África Ocidental (ECOMOG)117, no qual conta com a presença dos “capacetes 

brancos”, uma força armada multilateral (RÖNNBÄCK, 2008).  

Recentemente foram implementados elementos na agenda de integração do bloco, no qual 

elaborou o “Plano Estratégico 2011-2015”118, um plano regional que fosse centrado nas pessoas 

e, a “Visão da CEDEAO 2020”. Para este último vale destacar que o que se pretende com esse 

documento é estabelecer objetivos e uma direção clara que auxiliem na mudança do nível de 

vida das pessoas que, por fim, irão garantir um futuro próspero moldando uma África Ocidental 

mais aprimorada até o ano de 2020 (ECOWAS, 2018). 

Tendo em consideração as diferenças fortemente características de cada país e os diversos 

desafios presentes diariamente na região, ainda assim a CEDEAO contribuiu para que de forma 

singela essas barreiras fossem ultrapassadas, no qual 

[...] a CEDEAO, como qualquer organização regional que representa países 

com instituições políticas e capacidades econômicas em diferentes estágios de 

desenvolvimento, é a face coletiva dos países da África Ocidental que ela 

representa. Os desafios políticos e econômicos que a CEDEAO enfrentou 

desde a sua fundação não foram da organização, mas sim o resultado dos vários 

problemas de desenvolvimento que os líderes e o povo dos seus estados 

membros criaram. (BAMFO, 2013: 22)119. 

                                                           
116 Ao longo dos anos pode-se dizer que conquistas importantes estão sendo feitas com o auxílio da CEDEAO, 

ainda que sejam de maneira limitada devido a obstáculos, contudo, ainda assim tornou-se possível acontecimentos 

tais como: a restauração da paz, conter conflitos, ao lidar com eleições fraudulentas, facilitando a livre circulação 

de pessoas ou mesmo apoiando com que houvesse o desenvolvimento de infraestrutura, tais como as estradas 

trans-costeiras e as trans-sahelianas (BOSSUYT, 2016).  
117 Em inglês: "Economic Community of West African States Monitoring Group" (ECOMOG). É considerada a 

primeira tentativa de uma iniciativa de segurança regional, que inicialmente tinha como objetivo intervir na guerra 

civil da Libéria (1989-1996).  
118 Assim como apontado por Bossuyt (2016: 5), esse plano seria composto por seis estratégias: “(i) promover a 

boa governança, justiça e atualização do mecanismo de prevenção, gestão e resolução de conflitos; (ii) promover 

o desenvolvimento de infraestrutura para um ambiente de negócios competitivo; (iii) desenvolvimento sustentado 

e cooperação na região; (iv) aprofundar a integração econômica e monetária; (v) reforçar a capacidade 

institucional; (vi) fortalecer o mecanismo de integração no mercado global.” 
119 Tradução livre do: “ECOWAS, like any regional organization representing countries that have political 

institutions and economic capacities at different stages of development, is the collective face of the West African 

countries it represents. The political and economic challenges ECOWAS has faced since its founding were not of 

the organization‟s making, rather, they were the result of the multifarious developmental problems leaders and 

the people of its member states created.” (BAMFO, 2013: 22). 
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A CEDEAO possui tais mecanismos para tornar esses objetivos realidade, reforçando 

sempre a importância que a democratização em nível nacional representa, uma vez que o 

objetivo central da organização é promover a cooperação regional em diferentes âmbitos, sendo 

assim, a estabilidade política proporciona relações melhores intrabloco.  

Nos últimos anos, a CEDEAO tem-se preocupado com o cenário de instabilidade política 

da África Ocidental, e o tema foi pauta de reuniões com os Chefes de Estado e Governo da 

organização. . Em 2012, por exemplo, ocorreu uma mini cúpula de emergência referente à 

situação de instabilidade política em Mali, onde os Chefes de Estados exigiram a restauração 

imediata da ordem constitucional no país, além de exigir a liberação de presos políticos 

(CEDEAO, 2012). Recentemente, foi anunciado pela a organização o envio de 150 

observadores, a curto prazo, e 21 observadores a longo prazo a fim de supervisionar todas as 

fases pré-eleitorais, eleitorais e pós eleitorais de Mali, para certificar de que o processo eleitoral 

respeita as melhores práticas internacionais (PANAPRESS, 2018). Ademais, em 2017 líderes 

da CEDEAO se encontraram para discutir questões como o terrorismo e a instabilidade política 

da região, essencialmente em Guiné-Bissau, discussão que ocorreu na 52° Cimeira Ordinária 

da CEDEAO (STARRFMONLINE, 2017). 

 

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (em inglês, Southern Africa 

Development Community, SADC), em sua formação atual é composta por 15 Estados-membros: 

Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Malaui, Maurícias, 

Moçambique, Namíbia, Seicheles, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué. 

A SADC é uma Comunidade Econômica Regional comprometida com a integração regional e 

a erradicação da pobreza na África Austral através do desenvolvimento econômico e da garantia 

de paz e segurança. A organização deriva da Conferência de Coordenação para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADCC)120, a qual foi estabelecida em 1980 em Lusaka, 

Zâmbia121 (SADC, 2018). 

                                                           
120 Tradução do original, em inglês, Southern African Development Co-ordination Conference. 
121 A SADCC foi formada para promover a causa da libertação política nacional na África Austral e para reduzir 

a dependência, particularmente na era do apartheid na África do Sul. Os objetivos da SADCC consistiam também 

no desenvolvimento básico e na integração regional. A partir da queda do apartheid na África do Sul (1990) houve 

garantias necessárias para a configuração de um padrão de alianças regional mais amplo que incluía a própria 

África do Sul. Assim, em 1992, os Chefes de Governo da região concordaram em transformar a SADCC na 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), com o foco na integração do desenvolvimento 

econômico (SADC, 2018). 
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A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral é liderada pelo Executivo da 

SADC, compreendendo os seguintes papéis: Secretário Executivo, Secretário Executivo 

Adjunto de Integração Regional e o Secretário Executivo Adjunto de Finanças e Administração. 

A atual Secretária Executiva é a Dra. Stergomena Lawrence Tax, cidadã da República Unida 

da Tanzânia, e a sexta pessoa a ocupar o cargo, sendo a primeira mulher a ocupá-lo. Tax foi 

nomeada pela Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo da SADC durante a sua 33ª reunião 

em Lilongwe, no Malaui, e empossada em 18 de agosto de 2013 (SADC, 2018).  

A Cúpula da SADC é responsável pela direção geral das políticas e pelo controlo das 

funções da Comunidade. É composta por todos os Chefes de Estado ou Governo da 

Comunidade e é gerida por um sistema da Troika122 que inclui o atual Presidente da Cúpula da 

SADC, o futuro Presidente (na posição de Vice-Presidente) e o Presidente anterior. O 

Presidente Jacob Zuma da África do Sul assumiu a presidência da SADC do Rei Mswati III da 

Suazilândia em 19 de agosto de 2017, na abertura da 37ª Cimeira dos Chefes de Estado e de 

Governo da SADC. Além disso, Hage G. Geingob, Presidente da República da Namíbia foi 

escolhido como Vice-Presidente da SADC na mesma ocasião (SADC, 2018). No entanto, com 

a renúncia de Jacob Zuma do cargo de Presidente do país em 14 de Fevereiro de 2018, Cyril 

Ramaphosa, tendo sido empossado em 15 de Fevereiro do mesmo ano, tornou-se o atual 

presidente da SADC. 

Em 17 de Agosto de 1992, em uma reunião de cúpula realizada em Windhoek, Namíbia, 

os Chefes de Estado e de Governo assinaram a Declaração e o Tratado da SADC que 

transformaram efetivamente a SADCC na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC). A SADC foi criada para liderar a integração econômica após a independência do resto 

dos países da África Austral, construída sobre princípios democráticos e desenvolvimento 

equitativo e sustentável (SADC, 2018). Em uma Cúpula Extraordinária em 9 de Março de 2001 

em Windhoek, Namíbia, foi adotada a Emenda do Tratado da SADC (2001). Essa 

reestruturação foi parte de uma reforma institucional, a fim de superar restrições encontradas 

na transição de uma Conferência coordenadora para uma Comunidade (SADC, 2018). O 

Tratado da SADC também foi emendado com um Acordo que estabeleceu o Plano Indicativo 

Estratégico de Desenvolvimento Regional (RISDP)123. Este plano, baseado nas prioridades 

                                                           
122 De origem russa, Troika significa um comitê composto de três membros. No cenário político, a palavra Troika 

pode representar uma aliança de três figuras de mesmo nível e poder que se reúnem em um esforço único para a 

gestão de uma entidade ou para completar uma missão.  
123 Tradução do original, em inglês, Regional Indicative Strategic Development Plan. 
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estratégicas da SADC e da Agenda Comum da organização, foi concebido para fornecer 

orientação estratégica em relação aos projetos, programas e atividades da SADC (SADC, 2018). 

O Tratado da SADC de 1992 difere do emendado Tratado de 2001 em relação à questão 

da democracia, afirmando nos seus objetivos políticos e de segurança no Artigo 5 (b) e (c) do 

Tratado de 1992 que a SADC deve desenvolver valores políticos comuns, sistemas e 

instituições e promover e defender a paz e a segurança (GIRARDEAU, 2012; SADC, 1992). 

Em contraste, o Tratado de 2001 emendado afirma no Artigo 5 (b) e (c) que procura promover 

valores políticos comuns, sistemas e outros valores compartilhados que são transmitidos através 

de instituições que sejam democráticas, legítimas e efetivas, assim como consolidar, defender 

e manter a democracia, a paz, a segurança e a estabilidade (GIRARDEAU, 2012; SADC, 2001). 

No entanto, em contraste com o Ato Constitutivo da UA, o Tratado da SADC não aborda 

explicitamente a questão dos golpes de Estado ou mudanças inconstitucionais de governo no 

seu texto (GIRARDEAU, 2012). 

Ademais, a SADC é descrita como tendo se tornado o ponto focal para a estabilização 

e regeneração na região da África Austral. A dimensão da segurança constitui um dos dois 

objetivos gerais para a SADC, delineados no Artigo 5 (c) do Tratado da SADC, que estabelece 

o seu objetivo de promover e defender a paz e a segurança na região (SADC, 1992). Assim, a 

SADC lançou o Órgão sobre Política, Defesa e Segurança (OPDS)124 em 1996, tendo o 

Protocolo sobre Cooperação em Política, Defesa e Segurança125 adotado em 2001, fornecendo 

a estrutura e mecanismos para apoiar os objetivos de paz e segurança da SADC. Além disso, o 

Pacto de Defesa Mútua126 foi aprovado pela Cúpula em 2003 com o objetivo de operacionalizar 

os mecanismos do Órgão para a cooperação mútua em assuntos de defesa e segurança. E em 

2004, o Plano Indicativo Estratégico para o Órgão (SIPO)127 foi lançado sendo projetado para 

ser o lado operacional da estrutura de segurança da organização, o OPDSC (GIRARDEAU, 

2012). 

Juntamente com o Tratado da SADC, o Protocolo sobre Cooperação em Política, Defesa 

e Segurança fornece a base geral para a cooperação política e de segurança na região. Assim, 

no tocante a mudanças inconstitucionais de governo, o Protocolo especifica as áreas nas quais 

o OPDS tem jurisdição para resolver conflitos intra-estatais entre os seus membros: o Artigo 

11 (b) (ii) do mesmo considera “um golpe militar ou outra ameaça à autoridade legítima de um 

                                                           
124 Tradução do original, em inglês, Organ on Politics, Defence and Security. 
125 Tradução do original, em inglês, Protocol on Politics, Defence and Security CoOperation. 
126 Tradução do original, em inglês, Mutual Defence Pact. 
127 Tradução do original, em inglês, Strategic Indicative Plan for the Organ. 
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Estado” como um conflito intra-estatal significativo  (GIRARDEAU, 2012; SADC, 2001). 

Ademais, o Pacto de Defesa Mútua aborda a questão das mudanças inconstitucionais de 

governo, quando especifica que os atos desestabilizadores incluem “qualquer ato ou atividade 

visando mudar a ordem constitucional de um Estado Parte através de meios inconstitucionais” 

(SADC, 2003). No entanto, como aponta Girardeau (2012) o foco nessa instância seria de 

garantir que os Estados membros não realizem tais atos contra outros Estados membros, 

concentrando-se, assim, em fatores externos de desestabilização, em vez de fatores 

desestabilizadores dentro de um Estado-membro (GIRARDEAU, 2012). 

O Plano Indicativo Estratégico para o Órgão (SIPO) pretende ser o plano de 

implementação do Protocolo e divide as prioridades de segurança delineadas nos objetivos do 

Protocolo em quatro áreas, nomeadamente o setor político, o setor de defesa, o setor de 

segurança do Estado e setor de segurança pública (GIRARDEAU, 2012). Além disso, o Plano 

Indicativo Estratégico de Desenvolvimento Regional (RISDP) funciona como o principal plano 

de desenvolvimento socioeconómico da SADC, aprovado pela Cúpula em agosto de 2003 e 

lançado em março de 2004. Estes documentos, além de servirem como instrumentos chave para 

a SADC na promoção do desenvolvimento socioeconómico, cooperação política e de segurança 

na região, também refletem o objetivo de possuir uma linguagem comum dentro da SADC para 

a promoção da democracia e boa governança (GIRARDEAU, 2012). 

A posição geral da SADC é de intolerância às mudanças inconstitucionais de governo, 

como refletido, a título de exemplo, nos casos de tentativa de golpe na República Democrática 

do Congo (RDC) em junho de 2004 (GIRARDEAU, 2012) e no golpe de Estado em 

Madagascar em março de 2009. No primeiro caso, a Comunidade informou sua profunda 

preocupação sobre a tentativa de golpe, afirmando que não tolerará e não permitirá mudanças 

inconstitucionais de governos na região (GIRARDEAU, 2012). Já no caso de Madagascar, a 

SADC recusou-se a reconhecer Rajoelina como presidente, informando que “condena nos 

termos mais fortes as circunstâncias que levaram à deposição de um presidente 

democraticamente eleito de Madagáscar” (THE GUARDIAN, 2009). 

No entanto, ainda que a posição da SADC seja de intolerância às mudanças 

inconstitucionais de governo, Girardeau (2012) aponta que a Comunidade não possui uma 

estrutura explícita a fim de lidar com essas dinâmicas. Todavia, nota-se que os Estados-

membros da SADC são também membros da UA. Dessa forma, a SADC aceita as políticas e 

os instrumentos legais da UA, ao mesmo tempo, baseia-se também a sua posição nas mudanças 

inconstitucionais de governo nas políticas e documentos da UA. Mas uma estrutura normativa 
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explícita sobre mudanças inconstitucionais de governo dentro da SADC não está atualmente 

em vigor (GIRARDEAU, 2012). 

 

Em relação à estrutura normativa da ONU sobre mudanças inconstitucionais de 

governo, Girardeau (2012) aponta as questões de promoção dos Direitos Humanos, Estado de 

direito e ordem constitucional, bem como democracia e boa governança, referenciadas na Carta 

das Nações Unidas, como fontes centrais que implicam a posição da ONU sobre mudanças 

inconstitucionais de governo. No entanto o autor aponta que a ONU não tem um quadro 

explícito ou doutrina sobre mudanças inconstitucionais de governo. Ademais, raramente a 

Assembleia Geral endereça esse tema, e o Conselho de Segurança tem sido inconsistente em 

tratá-lo. A redação do Secretário-Geral das Nações Unidas difere caso a caso, expressando 

profundo pesar e preocupação na maioria dos casos (GIRARDEAU, 2012).  

A ONU se envolve na questão de mudanças inconstitucionais de governo por meio do 

apoio e implementação das decisões de organizações regionais, contribuindo e fornecendo 

informações sobre documentos e decisões formuladas por organizações regionais para abordar 

mudanças inconstitucionais de governo e, nos últimos anos, também participando de Grupos 

Internacionais de Contato que foram estabelecidos para tratar de mudanças inconstitucionais de 

governo na África (GIRARDEAU, 2012). Assim, ao analisar as respostas da ONU às mudanças 

inconstitucionais de governo, constatou-se que a organização raramente esteve envolvida em 

tais casos. Só recentemente a ONU começou a se envolver e geralmente em parceria com 

organizações regionais e sub-regionais.  

Ao procurar identificar uma abordagem normativa sobre as mudanças inconstitucionais 

de governo dentro da ONU, Girardeau (2012) ressalta a importância de considerar os fatores 

histórico-políticos que contribuíram para a posição atual da ONU nessa área. Analisando casos 

anteriores, nota-se que as respostas da ONU foram feitas caso a caso, com uma abordagem ad 

hoc para mudanças inconstitucionais de governo (GIRARDEAU, 2012). O golpe na Mauritânia 

em 6 de agosto de 2008 resultou no Conselho de Segurança condenando a derrubada militar do 

governo democraticamente eleito da Mauritânia e exigindo a libertação imediata do Presidente 

Abdellahi, assim como a restauração imediata das instituições democráticas, constitucionais e 

legítimas. Além disso, o Conselho de Segurança manifestou sua oposição a qualquer tentativa 

de mudar os governos por meios inconstitucionais. O Secretário-Geral da ONU, no entanto, não 

condenou explicitamente o golpe de Estado, mas expressou "profundo pesar" e exigiu o respeito 
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pelo Estado de direito e a imediata restauração da ordem constitucional no país (GIRARDEAU, 

2012)128. 

Após a morte do General Lansana Conté na República da Guiné em dezembro de 2008, 

uma junta militar tomou o poder anunciando a dissolução do governo e do parlamento, além de 

suspender a Constituição na República da Guiné. Enquanto a UA e a CEDEAO rapidamente 

assumiram uma posição forte, condenando o golpe e suspendendo a Guiné das atividades das 

respectivas organizações até que a ordem constitucional fosse restaurada, nenhuma declaração 

foi feita pela ONU após o golpe. No entanto, a ONU envolveu-se nos processos de mediação e 

negociação, na sequência de decisões tomadas pela UA e pela CEDEAO, incluindo a criação 

do Grupo Internacional de Contato sobre a Guiné (GIRARDEAU, 2012).   

De acordo com Girardeau (2012),  de fato passos importantes foram dados nos últimos 

anos. Esses passos adiante da ONU são explicados como resultado de instâncias recentes de 

mudanças inconstitucionais de governo na África. Além disso, o reconhecimento da ONU do 

quadro normativo abrangente da UA também parece ser um fator importante para a organização 

(GIRARDEAU, 2012). Nota-se, particularmente no ano de 2009, que a ONU avançou na 

abordagem de sua posição sobre as crises constitucionais. Girardeau (2012) aponta para a 

Declaração Presidencial do Conselho de Segurança, que expressou profunda preocupação com 

o ressurgimento de mudanças inconstitucionais de governo em alguns países africanos. É 

relevante apontar que esta declaração veio após a apresentação de um projeto de declaração 

presidencial aos membros do Conselho, preparado por Uganda em estreita consulta com a Líbia 

e Burkina Faso, e considerado como uma iniciativa africana coordenada (GIRARDEAU, 2012). 

Sobre este projeto o Relatório do Conselho de Segurança sublinhou que a vontade e capacidade 

do CPSUA de atuar em consenso contra golpes no continente africano nos últimos tempos, 

contrastam com a falta de condenação pontual e unânime do Conselho sobre golpes de Estado 

(GIRARDEAU, 2012). 

O objetivo do projeto de declaração presidencial era apoiar a “Decisão sobre o 

Ressurgimento dos Danos dos Golpes de Estado na África129”, de 3 de Fevereiro de 2009 - 

apontando para casos como a Mauritânia e a Guiné (GIRARDEAU, 2012). Nesse tocante, uma 

                                                           
128 Além disso, Girardeau (2012) aponta que funcionários da ONU informaram que havia um problema entre a 

ONU, de um lado, e a UA e a CEDEAO, de outro, como resultado do Comitê de Credenciais da ONU ter aceitado 

as credenciais da Mauritânia durante a 63ª sessão da Assembleia Geral em dezembro de 2008. Isto foi considerado 

como um retrocesso para a UA e a CEDEAO que argumentaram que a ONU estava rompendo com a solidariedade 

das organizações que buscavam uma posição em comum sobre o caso da Mauritânia na época (GIRARDEAU, 

2012). 

 
129  Tradução do original, em inglês, “Decision on the Resurgence of the Scourge of Coups d’etat in Africa”. 
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questão fundamental delineada neste relatório apontava se e como articular apoio à decisão da 

UA de 3 de fevereiro, condenando o ressurgimento dos golpes de Estado na África. Em segundo 

lugar, o relatório discute se o Conselho de Segurança deveria fazer mais para racionalizar 

processos e decisões a fim de emprestar sua influência política a decisões relevantes e esforços 

de peacemaking da UA e continuar a desenvolver parcerias com organizações regionais. Por 

último, o relatório também discute se o Conselho deve considerar a possibilidade de assumir 

um papel mais ativo na tentativa de deter os golpes de Estado em países específicos e incentivar 

ou apoiar a mediação, ou atividades semelhantes, nos estágios iniciais (GIRARDEAU, 2012). 

Como resultado, o Conselho de Segurança emitiu uma declaração presidencial em 5 de 

maio de 2009, na qual expressou sua profunda preocupação com o ressurgimento de mudanças 

inconstitucionais de governo em alguns países africanos. A declaração enfatiza ainda a 

responsabilidade primordial do Conselho de Segurança pela manutenção da paz e segurança 

internacionais, ao lembrar que a cooperação com organizações regionais e sub-regionais, em 

conformidade com o Capítulo VIII da Carta das Nações Unidas, pode melhorar a segurança 

coletiva. O Conselho de Segurança também saudou os contínuos e importantes esforços da 

União Africana e de organizações sub-regionais, consistentes com as resoluções e decisões do 

Conselho de Segurança, para resolver conflitos, promover os direitos humanos, democracia, 

estado de direito e ordem constitucional na África (GIRARDEAU, 2012). 

Durante a 6157ª reunião do Conselho de Segurança, o tema de mudanças 

inconstitucionais de governo foi trazido à tona quando altos funcionários da ONU tratando de 

desafios na região da África Ocidental enfatizaram que os episódios são ilegítimos, constituindo 

um grave revés para a democratização e uma ameaça à coesão nacional e estabilidade, com 

implicações sub-regionais significativas. Assim, de acordo com Girardeau (2012), estes 

desenvolvimentos mostram que a ONU teve que tomar uma posição mais forte e abordar 

diretamente casos recentes de mudanças inconstitucionais de governo. Embora tenha 

respondido anteriormente caso a caso, a questão foi levantada, e o Conselho de Segurança e a 

Assembleia Geral foram desafiados a esclarecer sua abordagem normativa, tanto pela UA como 

seus Estados membros. Como resultado, a ONU iniciou uma revisão interna para esclarecer e 

talvez desenvolver uma estrutura normativa sobre mudanças inconstitucionais de governo 

(GIRARDEAU, 2012). 

Como resultado, dois pontos específicos surgiram da revisão interna. Em primeiro lugar, 

tem sido recomendado que o Secretário-Geral da ONU promova uma abordagem baseada em 

princípios normativos sobre as mudanças inconstitucionais de governo. Reconheceu-se que a 

abordagem feita até o momento consistia em uma base ad hoc, apontando também para o debate 
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sobre golpes “bons” versus “maus” (GIRARDEAU, 2012). Em segundo lugar, a revisão interna 

também aborda a questão da coordenação e compartilhamento de informações com o objetivo 

de fortalecer a resposta coletiva de todas as seções da ONU a instâncias de mudanças 

inconstitucionais de governo. Para garantir a coerência de todos os ramos da ONU, tanto 

mecanismos operacionais quanto estratégicos são considerados necessários, o que também pode 

servir para fortalecer os esforços de colaboração da ONU com outras organizações 

internacionais, regionais e sub-regionais (GIRARDEAU, 2012). 

Ao discutir esta revisão interna, Girardeau (2012) aponta que funcionários da ONU 

explicam que a mesma não tem uma abordagem baseada em princípios e cronograma para 

condenação, suspensão, ameaça e imposição de sanções aos infratores-normativos como a 

União Africana tem. No entanto, este é um ponto importante para a ONU, no que diz respeito 

ao grau de flexibilidade que a mesma prefere ter para lidar com esses casos. Ademais, nota-se 

que a ONU deseja desenvolver uma posição de princípio expressando claramente que a 

organização é contra golpes de Estado e mudanças inconstitucionais de governo, eliminando 

qualquer debate de golpe “bom” versus “ruim” (GIRARDEAU, 2012). Isso levanta a questão 

de quão rigorosa a posição e a estratégia da ONU sobre as mudanças inconstitucionais de 

governo deveriam e poderiam ser. O relatório do Conselho de Segurança da ONU sobre o 

rascunho da declaração presidencial sobre o ressurgimento dos golpes de Estado na África 

mostra isso quando afirma que certos membros do Conselho (como, Grã-Bretanha, EUA e 

França) relutam em fazer da condenação de golpes uma prática automática do Conselho e 

prefeririam que o Conselho se reservasse o direito de determinar, caso a caso, quando um 

incidente de golpe de Estado deveria ser caracterizado como uma ameaça à paz e à segurança 

(GIRARDEAU, 2012). 

Ao desenvolver uma estrutura normativa sobre mudanças inconstitucionais de governo, 

nota-se um desejo da ONU de assumir uma postura clara condenando as mudanças 

inconstitucionais de governo, ao mesmo tempo em que se permite um certo grau de 

flexibilidade. No entanto, ao desenvolver uma abordagem normativa, a ONU não pode ignorar 

nenhum tipo de golpe ou instâncias de mudanças inconstitucionais de governo (GIRARDEAU, 

2012). Como resultado, a mensagem promovida pela revisão interna é que atualmente existe 

um esforço claro por parte da ONU para formular uma estratégia coerente e uma posição sobre 

golpes de Estado e mudanças inconstitucionais de governo. Assim, nota-se que a questão está 

sendo abordada dentro da ONU e pode resultar em um quadro mais coerente e explícito por 

parte da organização no futuro (GIRARDEAU, 2012). 
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Desde 1979 a República da Angola estava sob o comando de José Eduardo dos Santos, 

contudo, em 2017 ocorreram eleições gerais no país que colocou à frente do governo João 

Lourenço (NEXO, 2017). O país convocou diversos observadores (organizações como a UA e 

UE) para se assegurar que não houvesse margem para fraudes, incluindo observadores enviados 

pela UA, servindo como contribuinte à consolidação de um governo democrático (AU, 2017). 

A partir disso pode-se apontar gradativas mudanças sendo implementadas em âmbito interno 

no país, como por exemplo a destituição de familiares do ex-presidente de cargos de 

administração pública, ao observar que tais nomeações encaixam-se no quesito de abuso de 

poder (RTP, 2017). A transição democrática presente na Angola aponta mudanças em como 

políticas do país serão projetadas e reorganizadas, em razão disso, atualmente o país procura 

não submeter-se em uma posição que o deixe vulnerável política, econômica e militarmente, 

para tal, Angola está disposta a “se conformar com posições mais tradicionais da UA e se 

abrigar na segurança dessas posturas políticas, sem ao mesmo tempo torná-las um princípio de 

sua própria política externa” (ROQUE, 2017: 16).  

A República do Congo, tem a frente de seu governo Denis Sassou Nguesso, que em 2015 

fez alterações na constituição do país no intuito de continuar no poder, apesar de seus trinta 

anos de governo (ONE YOUNG WORLD, 2017). As eleições que ocorreram no país em 2016 

foram conduzidas já sob a nova constituição, e como resultado possibilitou a reeleição do 

presidente Denis a mais um mandato (NY TIMES, 2016). Por se tratar de um Estado localizado 

na África Central e ser um dos mais suscetíveis a conflitos, muitos países da comunidade 

internacional estão temerosos ao futuro do Congo, como o aumento contínuo de instabilidades 

e violência (DAILY MAVERICK, 2018).  

Diferente dos outros Estados anteriormente citados, o Djibuti é um Estado considerado 

relativamente estável. Atualmente, o país está sob a liderança de Ismail Omar Gulleh, que 

chegou ao poder por meio das eleições de 1999,  sucedendo Hassan Gouled Aptidon, que 

liderou o país por duas décadas desde a independência (BBC NEWS, 2018). Ismail Omar 

Gulleh se reelegeu em 2005 e consolidou seu poder quando houve uma mudança na constituição 

em 2010 que permitiu que ele assumisse um terceiro mandato. Dada a sua relativa estabilidade, 

o Estado de Djibouti se torna  alicerce para a permanência de militares estrangeiros. A França, 

antiga metrópole do país, mantém uma presença militar significativa, e o  país também abriga 

a maior base militar dos EUA na África, a primeira base militar da China fora de seu território 
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e a primeira base militar do Japão fora de seu território desde a Segunda Guerra Mundial (BBC 

NEWS, 2018).  

No que tange às alternâncias políticas de poder, o Egito enfrenta instabilidades e revolta 

pública. Quando o ex-chefe do exército Abdel Fattah el-Sisi venceu as eleições presidenciais 

de 2014, após golpe militar para remover do poder o primeiro presidente democraticamente 

eleito do Egito, Mohamed Morsi, em 3 de julho de 2013, o Estado passou por instabilidades 

políticas (DERSSO, 2014). Morsi foi eleito presidente um ano depois que a Primavera Árabe 

pôs fim ao regime de 30 anos de Hosni Mubarak. Durante seus 12 meses no poder, Morsi foi 

visto por muitos egípcios preocupados em estabelecer o controle político em vez de atacar os 

problemas econômicos e sociais. (BBC 2016). A UA tratou da derrubada de Morsi como uma 

mudança inconstitucional de governo, que é proibida nos vários instrumentos aos quais o Egito 

é Estado-parte. Dado o cenário, foi decisão da União Africana a suspensão da participação do 

Egito e, ainda de acordo com o autor, a UA também implantou monitores eleitorais para a 

candidatura de el-Sisi. Morsi enfrenta julgamentos separados pelas seguintes acusações: i) 

fraude em conexão com o programa econômico e social da Irmandade Muçulmana para a 

recuperação do Egito, chamado Renaissance (al-Nahda) ii) Insultar o Judiciário nomeando um 

juiz em um discurso público e acusando-o de supervisionar fraudes em eleições anteriores. 

Morsi também foi condenado à prisão perpétua - o equivalente a 25 anos - em maio de 2015.  

Em 2016 o Tribunal ordenou um novo julgamento (BBC 2016). 

O cenário político da República Gabonesa até poucos anos atrás apresentava um perfil 

com poucas mudanças drásticas, contudo, em 2016 houveram eleições gerais no país que 

possibilitaram a reeleição do presidente Ali Bongo por mais sete anos. Libreville enfrenta ainda 

resquícios da queda do preço do petróleo em 2014 junto com uma crise política que se deu após 

as eleições questionando a veracidade dos resultados (JORNAL DE ANGOLA, 2016). Em 

razão deste descontentamento de boa parte da população, o Gabão aproximou-se da UE e, por 

prezar as relações com o bloco, ambos juntaram-se a fim de rever as recomendações que foram 

feitas pela missão eleitoral da UE no que tange às eleições à presidência realizadas em 2016 

(MESSONE, 2017). A República Gabonesa tem como uma de suas estratégias concretizar 

reformas nos âmbitos político e econômico, e, por mais que seu foco atual principal seja a 

diplomacia econômica, o país não rejeita a importância que a democracia tem e os ganhos que 

a mesma traz a quem a pratica (MESSONE, 2017).  

Durante quase trinta anos consecutivos a República da Guiné Equatorial apresenta 

características instáveis. O país tem como seu presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 

que está no poder de Malabo desde 1979. Embora o Estado seja uma democracia, a política 
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executada é bastante rígida no que tange às alternâncias de governo nesses últimos quarenta 

anos (WORLDATLAS, 2017). Desde sua independência em 1968, houveram diversas 

tentativas de golpes para tomar o poder do país, e nas últimas décadas para derrubar o governo 

do Mbasogo, contudo nenhuma obteve sucesso. O presidente Mbasogo apresenta características 

em seu governo de pouca tolerância perante à oposição que reluta os resultados das eleições 

(NEW TELEGRAPH, 2018). Ainda que o governo da Guiné Equatorial tenha chamado atenção 

de muitos Estados da comunidade internacional, uma vez que são múltiplas as acusações de 

violações de direitos humanos e perseguição política a partidos de oposição (SAPONOTICIAS, 

2018).  

Estabilidade Política e Ausência de Violência Terrorismo da Libéria foi relatada a cerca 

de  -0,54674 em 2016, de acordo com a coleção de indicadores de desenvolvimento do Banco 

Mundial, fornecido pelo site Global Economy. Deste modo, define-se a medida do percentual 

do Índice de Estabilidade Política e Ausência de Violência e Terrorismo como a probabilidade 

de um governo ser desestabilizado ou derrubado por meios inconstitucionais, em uma escala de 

-2,5 pouca probabilidade e + 2,5 alta probabilidade. George Weah garantiu vitória no segundo 

turno das eleições presidenciais em dezembro de 2017, na primeira transferência democrática 

confiável de poder do país em décadas (BBC, 2018). 

Após o falecimento do rei Hassan II, Mohammed VI tornou-se monarca em 1999. O 

Marrocos, atualmente, enfrenta mudanças para uma monarquia constitucional. Em 2016, o rei 

Mohammed demite Abdelilah Benkirane de seu cargo como primeiro-ministro, alegando seu 

fracasso em formar um governo de coalizão e Saad-Eddine El Othmani foi nomeado primeiro-

ministro em março de 2017 (BBC NEWS, 2018). 

A Nigéria tem presente no seu histórico corrupção de alto nível, má governança, 

instabilidade política e crise de legitimidade cíclica (FAGBADEBO. 2007). Dessa forma, 

depois de sair de um governo militar para outro, a Nigéria tem agora uma liderança eleita. Mas 

o governo enfrenta o crescente desafio de impedir que o país mais populoso da África se desfaça 

ao longo de linhas étnicas e religiosas (BBC, 2018). O ex-líder militar, Muhammadu Buhari 

conseguiu uma histórica vitória eleitoral em março de 2015, quando se tornou o primeiro 

candidato da oposição a vencer uma eleição presidencial na Nigéria. Contudo o Índice 

estabilidade política nigeriano, no último dado em 2016, foi de -1,78, em uma escala de -2,5 

fraco e +2,5 forte probabilidade de instabilidade (THE GLOBAL ECONOMY, 2016).  

A instabilidade política no Quênia, em parte, é causada pela intervenção do país  O nos 

conflitos na Somália que, subsequentemente, sofre vários ataques de represália, incluindo o 

massacre de 2013 no shopping center Westgate em Nairóbi e o ataque de 2015 à Garissa 
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University College no noroeste (BBC NEWS. 2018).  Ainda segundo a fonte, Uhuru Kenyatta 

assumiu o cargo de pai para se tornar chefe de estado em abril de 2013 e foi declarado vencedor 

das eleições presidenciais de agosto de 2017. Contudo, a Suprema Corte declarou tal eleição 

nula, devido a irregularidades130. Depois da decisão do Supremo Tribunal, o Quênia enfrenta 

uma situação moral entre a estabilidade política e a credibilidade eleitoral (KIBORO. 2017).  

Segundo a autora, a “ A Suprema Corte priorizou a credibilidade eleitoral ao invalidar o 

resultado da eleição presidencial, alegando que a comissão eleitoral havia cometido ilegalidades 

e irregularidades”131, sendo assim, o tribunal  “aproveitou a oportunidade para auditar o 

processo eleitoral de transparência e para definir os parâmetros de uma eleição credível”132 

(KIBORO. 2017). 

Após o genocídio em Ruanda, no ano de 1994, e todo o esforço para recuperação do 

país, ainda não se pode dizer que o Estado é estável politicamente. Em 2000, assente a figura 

de Paul Kagame ao poder (PINTO, 2011). Ele foi empossado como vice-presidente e ministro 

da Defesa no novo governo pós-genocídio em julho de 1994, mas foi em 2000 em que o 

parlamento o elegeu presidente. Ganhou as eleições presidenciais em 2003, novamente em 2010 

e em 2017 (BBC NEWS, 2018). Há duras críticas sobre o seu governo, alegando a falta de 

rotatividade de poder, a falta de oposição, de liberdade (PINTO, 2011).  

A questão de alternância de poder na República da Serra Leoa desde a guerra que 

devastou o país no início dos anos 2000 tem apresentando significativa mudança de um cenário 

instável para a possível estabilidade política, não excluindo as dificuldades enfrentadas durante 

tal processo (WORLD BANK, 2014). Em contrapartida, as más administrações presentes no 

país auxiliaram com que a economia da Serra Leoa apresentasse pouco progresso, um exemplo 

deste quadro fora a utilização do “Fundo Ebola”, criado para auxiliar o país que estava 

vivenciando um surto da doença, e que, contudo, tal dinheiro não chegou a servir aos seus 

propósitos (DW, 2018). As eleições mais recentes realizadas no país neste ano de 2018 

corroboram os esforços feitos pelo país nos últimos anos, embora realizados através de uma 

gestão precária, para melhor o desenvolver e o integrar o continente africano, como com outras 

regiões, ou seja, o cenário que Serra Leoa se encontra atualmente enquadra-se em uma possível 

mudança de panorama político. 

                                                           
130 FONTE: <https://www.cfr.org/blog/victory-rule-law-kenya> 
131 Tradução nossa do original, em inglês: The Supreme Court prioritised electoral credibility by invalidating the 

presidential election result on grounds that the election commission had committed illegalities and irregularities. 
132 Tradução nossa do original, em inglês: The court took the opportunity to audit the electoral process for 

transparency and to define the parameters of a credible election. 



 
177 

 

As eleições que ocorreram em 2015 na República Togolesa possibilitaram que Faure 

Gnassingbé, presidente do país desde 2005, fosse reeleito e começasse seu terceiro mandato de 

cinco anos à frente do país. Isso manteve  o clima de tensão que já estava presente no país, visto 

que este mesmo partido ao qual o presidente faz parte está no poder desde 1967. As reformas 

constitucionais e eleitorais que eram previstas para ocorrer foram postergadas sem previsão de 

voltar à pauta do governo togolense (KOHNERT, 2017). A instabilidade política presente no 

país é uma preocupação para a região, dado que tal condição torna difícil que haja progresso 

em questões como desenvolvimento, por exemplo. No início do ano de 2018, houve mais uma 

tentativa de acabar com a crise política, visto que o governo e a oposição concordaram em 

dialogar a fim de encontrar alternativas que levem ao fim da situação política que o país enfrenta 

há anos e possam, enfim, se encaminhar ao desenvolvimento e uma maior integração regional, 

visto que o Faure é atualmente o Presidente da CEDEAO (ANGOP, 2018).  

A República da Zâmbia tem apresentado um quadro favorável no que tange à estabilidade 

política no país, entre o período de 2014-2016, por exemplo, o país apresentou uma margem de 

estabilidade de 0,15 pontos comparado a outros países do continente que enfrentam problemas 

em seus quadros políticos (THE GLOBAL ECONOMY, 2018). Mesmo levando em conta 

alguns distúrbios que o governo sofreu desde as eleições de Edgar Lungu, atual presidente do 

país, como em 2017 quando o presidente acreditava que a oposição estaria tentando tornar a 

Zâmbia um país “ingovernável”, neste mesmo ano o país apresentou um crescimento 

econômico de 2,9%, maior que o ano anterior (WORLD BANK, 2018). Embora a economia 

apresente resultados favoráveis, a realidade política que o país enfrenta atualmente é 

completamente oposta, visto que a liberdade de expressão, manifestações ou protestos na 

Zâmbia foram restringidos, por mais que os cidadãos sigam as leis no que diz respeito a como 

agir nesses casos. Sob a ótica do governo de Lungu a crise política não existe (CIVICUS, 2017). 

Diferentemente do ocorrido em Angola, país que também faz parte da África Austral, a 

República do Zimbábue apresentou alternância em seus representantes sem utilizar de eleições 

democráticas até o presente momento (CLUB K, 2018). Semelhante a muitos países do 

continente africano, o Zimbábue durante mais de trinta anos não havia trocado de presidência. 

O governo de Robert Mugabe chegou ao fim em 2017 ao apresentar demissão de seu cargo no 

qual afirmou que "a decisão [estaria] sendo motivada pelo desejo de assegurar uma transição 

de poder sem problemas, pacífica e sem violência" (ANGO NOTÍCIAS, 2017). A conjuntura 

observada atualmente em Harare é de grandes incertezas uma vez que seu cenário econômico 

apresenta um quadro preocupante de altos índices de inflação, juros e escassez de liquidez. O 

ano de 2018 pode representar um marco para gradativas mudanças ao país, visto que na metade 
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do ano ocorreram eleições para presidência e com mais de 50% o Emmerson Mnangagwa 

ganhou a disputa (THE GUARDIAN, 2018).   
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a) Como o desafio da construção burocrática-Estatal impacta a (ins)estabilidade política 

dos Estados africanos? 

b) Quais os desafios para a integração regional securitária em um cenário de constantes 

alternâncias de poder inconstitucionais? 

c) Como os Estados africanos politicamente estáveis podem contribuir para construção 

burocrática-Estatal dos Estados vizinhos? E quais são (se existem) seus interesses nessa 

cooperação? 

d) Após análise da questão da alternância inconstitucional de poder no continente africano 

e as medidas internacionais utilizadas para combatê-los, quais seriam as alternativas 

estratégicas para manutenção da paz?  
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Este guia de estudo tem como objetivo atender os alunos durante o desenvolvimento do projeto 

universitário Mundo Ritter edição 2018. Compreende neste guia a apresentação da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) e como esta tem em sua estrutura a capacidade de solucionar 

entraves e gerir a integração do subcontinente da América do Sul. O tópico apresentado é a 

Gestão Hídrica na América do Sul, onde estão contempladas as maiores bacias hidrográficas 

do continente americano e trata-se de uma região deveras privilegiada em suas reservas de água 

em estado de extração. Para adequar o debate, é devidamente identificado a organização interna 

da OEA e seus princípios, assim como a história de formação da instituição e os Estados-

membros. Em seguida, insere-se o histórico do problema, apresentando as iniciativas já 

empreitadas e prévios entraves na região a cerca dos recursos hídricos transfronteiriços. 

Engloba na apresentação do problema, a fim de fortalecer as questões acerca da temática, o 

risco de entraves, bem como passividade da gestão compartilhada destes recursos representar o 

elo integracionista aos países envolvidos na trama. Apresenta-se, também, a gama de tratados 

internacionais que oferecem modelos para embasamentos jurídicos. Por último, os doze países 

sul-americanos são introduzidos, contemplando seus posicionamentos e políticas hídricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
133 Acadêmico do 4° semestre do curso de Relações Internacionais, pelo Centro Universitário Ritter dos Reis 

(UniRitter). Membro do Núcleo de Apoio e Assessoria a Refugiados e Imigrantes (NAARI). Membro da Empresa 

Júnior Latitude Consultoria Internacional. 
134 Acadêmica do 6° semestre do curso de Relações Internacionais, pelo Centro Universitário Ritter dos Reis 

(UniRitter). Membro do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais (DARI - UniRitter). 
135 Acadêmica do 8° semestre pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). Membro da Empresa Júnior 

Latitude Consultoria Internacional. 
136 Acadêmico do 7° semestre pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter). Membro do Laboratório de 

Estudos em Defesa e Segurança (LEDS - UniRitter). 
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A Organização dos Estados Americanos (OEA) é considerada como o mais antigo 

organismo regional, composto por trinta e cinco Estados-membros independentes: Antígua e 

Barbuda,  Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba137, Dominica, República Dominicana, Equador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e 

Nevis, Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.  

Na cidade de Washington surgiu a ideia da OEA, na Primeira Conferência 

Internacional Americana em outubro de 1889 a abril de 1890, tendo como finalidade alcançar 

a ordem de paz e de justiça, promover a solidariedade e sua colaboração, defender sua 

soberania, integridade territorial e sua independência para os Estados membros do Ocidente 

(OEA, 2018).  

A estrutura da OEA é formada por nove órgãos que têm como principal objetivo tomar 

decisões referentes a esta organização internacional. Estes órgãos compõem-se pela: 

Assembleia Geral; Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores; Conselho 

Permanente; Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral; Comissão Jurídica 

Interamericana; Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Secretaria Geral; Conferências 

Especializadas e Organismos Especializados  (OEA, 2018). 

A OEA foi criada em 1948, na cidade de Bogotá, na Colômbia, entrando em vigor em 

1951, consolidada pela primeira Carta da Organização dos Estados Americanos. Posteriormente 

a carta foi emendada pelos Protocolos de Buenos Aires,  de Cartagena das Índias,  Manágua e 

por último pelo Protocolo de Washington. No ano de 2001, todos os trinta e cinco países 

membros da OEA assinaram a Carta Democrática Interamericana, visando fortalecer o 

estabelecimento de democracias representativas no continente. Para atingir seus objetivos, tais 

como fortalecimento do regime democrático nos países do continente americano, busca de 

soluções pacíficas para conflitos econômicos, sociais e culturais entre os países membros, 

integração econômica, tratamento de questões envolvendo o meio ambiente,  combate ao tráfico 

                                                           
137 Em 3 de junho de 2009, os Ministros de Relações Exteriores das Américas adaptaram a Resolução 

AG/RES.2438 (XXXIX-O/09), que determina que a Resolução de 1962, a qual excluiu o Governo de Cuba de sua 

participação no sistema interamericano, cessa seu efeito na Organização dos Estados Americanos (OEA). A 

resolução de 2009 declara que a participação da República de Cuba na OEA será o resultado de um processo de 

diálogo iniciado na solicitação do Governo de Cuba, e de acordo com as práticas, propósitos e princípios da OEA. 

Disponível em: <http://www.oas.org/pt/sobre/estados_membros.asp>. 

http://www.oas.org/pt/sobre/assembleia_geral.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/reunioes_relacoes_exteriores.asp
http://www.oas.org/pt/council/
http://www.oas.org/pt/council/
http://www.oas.org/pt/sobre/comissao_juridica.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/comissao_juridica.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/comissao_direitos_humanos.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/secretaria_geral.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/conferencias_especializadas.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/conferencias_especializadas.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/organismos_especializados.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-50.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-58.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-56.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://www.oas.org/39ag/documents/AGRES-2438P.doc
http://www.oas.org/39ag/documents/AGRES-2438P.doc
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de drogas e armas, e combate à lavagem de dinheiro e corrupção,  a OEA baseia-se nos 

princípios de democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento (OEA, 2018). 

 

 

Como fundamento da organização, a OEA garante e promove entre seus Estados 

membros o desenvolvimento sustentável na região, na qual exige o equilíbrio entre o 

crescimento econômico, igualdade social e proteção ambiental em todo o hemisfério. A OEA 

desenvolve um papel importante de cooperação nas Américas, ajudando os Estados Membros 

na elaboração de políticas e na execução dos projetos destinados a melhorar o bem-estar de seus 

cidadãos, através da Secretaria de Desenvolvimento Integral (OEA, 2018). 

Os países membros da OEA são considerados privilegiados no quesito abundância de 

recursos hídricos, pois detém algumas bacias hidrográficas mais importantes do mundo, como 

a Bacia da Prata138, Orinoco139 e Amazônia140 (CASTRO, 2012). Podemos afirmar que os 

recursos hídricos promovem o crescimento estratégico sustentável nas regiões, bem como uma 

sociedade mais equitativa e inclusiva. 

A água por sua vez, possui diversos benefícios como geração de energia elétrica e ser 

um recurso natural essencial à vida. Todos os seres vivos dependem da água para viver e é o 

recurso mais precioso de todos os momentos evolutivos da humanidade, além da grande 

importância como recurso hídrico para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas.  

Muitas bacias hidrográficas ocupam territórios de mais de um país, e isso pode levar a 

conflitos entre os Estados, mas ao mesmo tempo pode ser um instrumento de cooperação entre 

eles para o bom uso desse recurso. A integração é o meio mais correto para a solução dos 

problemas energéticos, visto que pode conduzir à construção de usinas hidrelétricas 

                                                           
138 A Bacia da Prata é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, com 1.397.905 km². Ela se estende pelos 

países Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina, possuindo cerca de 60,9% das hidrelétricas em operação ou 

construção do Brasil. É constituída pelas sub-bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e pelos seus afluentes, 

formando a bacia do Prata ou Platina (MENDONÇA, 2005). 
139 O Orinoco é considerado um dos mais importantes rios da América do Sul e tem a terceira maior bacia 

hidrográfica neste continente, cobrindo uma área de 880 000 km. Está localizado principalmente no território da 

Venezuela (cerca de 65%) e também uma parte dele (cerca de 35%) em território colombiano. (MENDONÇA, 

2005)  
140 O rio Amazonas, é um dos rios mais extensos do mundo com 6.992,06 km². É considerado o rio com maior 

fluxo de água por vazão, além de  ser a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros 

quadrados. É responsável por cerca de um quinto do fluxo fluvial total do mundo, sendo que a água que flui pelos 

rios amazônicos equivale a 20% da água doce líquida da Terra (MENDONÇA, 2005). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_rios_mais_extensos_do_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caudal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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binacionais, como é o caso da Usina Hidrelétrica de Itaipu, aproveitando o potencial energético 

dos rios transnacionais (ALVARO, 2015).  

Dessa forma este comitê tem por objetivo discutir o tema Gestão Hídrica na América do 

Sul que abrange desde a infraestrutura e a democracia dos Estados até questões relacionadas às 

fronteiras, gestão de recursos naturais (principalmente hídricos), infraestrutura e construção de 

usinas hidroelétricas e o melhor aproveitamento de recursos renováveis. 

 

 

A OEA se tornou a primeira organização regional a montar um plano para a 

implementação dos objetivos da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Esta agenda 

desenvolvida pelas Nações Unidas e aprovada pela Assembléia Geral da mesma organização, 

compreende 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis a serem cumpridos até o ano de 

2030. Dentre estes objetivos, o de número 6 versa sobre “assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos”.141 De fato, os recursos hídricos constituem uma 

questão vital de importância para o desenvolvimento humano, especialmente quando falamos 

dos impactos que a negligência neste setor traz para as populações e para as economias dos 

países. Nos países americanos membros da OEA, existem cerca de 70 rios de superfície e 

aquíferos transnacionais. Por isso, torna-se necessária a criação de estratégias em conjunto para 

o manejo dos recursos hídricos na região (OEA, 2018). 

 De acordo com o parágrafo 5 do objetivo número 6 do documento final da Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, um dos pré-requisitos para garantir o fornecimento de 

água potável e saneamento a todos, é a implementação integrada dos recursos hídricos em todos 

os níveis, inclusive utilizando-se da cooperação transfronteiriça para a obtenção de tal meta. 

Outro importante ponto presente na agenda, versa sobre a cooperação internacional e o apoio 

às nações em desenvolvimento para que consigam concluir os objetivos com relação ao 

gerenciamento da  água potável (ONU, 2018). 

 

 

 

                                                           
141  Documento Disponível em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
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A região abarcada pelos países membros da OEA possui uma longa lista de casos de 

países que conseguiram utilizar em conjunto os recursos hídricos disponíveis através de 

mecanismos bilaterais e multilaterais. Temos como exemplo no Cone Sul da América do Sul, o 

acordo tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina em torno da questão de Itaipu. Firmado em 

1979, este acordo, além de solucionar a questão da utilização das águas da Bacia do Prata entre 

estes países, ainda possibilitou o surgimento de um embrião de entendimento e integração 

regional, materializado anos depois com a criação do Mercosul (Mercado Comum do Sul), 

demonstrando assim a importância dos recursos hídricos para os países da região. 

 

 

 (Fonte: Portal de Notícias R7, 2012) 

Nas últimas décadas, com o surgimento de novas ameaças aos suprimentos de água 

potável, como por exemplo a poluição de cursos d'água e a explosão demográfica em algumas 

regiões do globo, tornou-se necessária a adoção de novas políticas de manejo dos recursos 

hídricos entre diferentes Estados. Importante lembrar também que a água foi a principal causa 

de cerca de 37 conflitos entre Estados desde 1948, e que ainda hoje é parte integral do cálculo 

político das principais potências mundiais (UN WATER, 2018). Como uma tentativa para 

contornar esses problemas, surgiu o chamado Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos 

(GIRH), que é definido pela Global Water Partnership (2018) como:  

 

um processo que promove a coordenação de desenvolvimento e gestão de 

água, terra e recursos relacionados, a fim de maximizar a resultante econômica 
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e o bem-estar social de forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade 

vital dos ecossistemas.  

 

No âmbito interestatal da OEA, o GIRH tem sido usado para promover entre os 

membros da organização, seus esforços para o gerenciamento, a conservação e o uso sustentável 

dos recursos hídricos. Ações específicas podem incluir a assistência para desenvolver políticas 

e legislações, que visem o manejo da água nos âmbitos regional, nacional e local, e a troca de 

informações e conhecimentos entre as diferentes esferas. Adicional a isto, temos a parceria da 

OEA neste tema com instituições como o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), o Banco Mundial e o Fundo Mundial para o Ambiente. Através destas redes de 

parcerias, o GIRH atua como a agência que promove projetos de gerenciamento dos recursos 

hídricos em muitos rios e aquíferos transfronteiriços nas Américas (OEA, 2018). 

São visíveis os resultados positivos dessa política em bacias hídricas como o Aquífero 

Guarani. Uma das maiores reservas subterrâneas de água potável do mundo, o Aquífero Guarani 

se espalha por uma área de 1.190.000 km², passando por quatro países diferentes (Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai). Nos últimos anos, a reserva tem recebido especial atenção 

quanto a criação de mecanismos para a sua proteção. Um dos principais acordos sobre o tema 

data de 2010, o acordo sobre o Aquífero Guarani, assinado na cúpula de San Juan do 

MERCOSUL (Mercado Comum Do Sul) pelos quatro países que fazem parte do sistema, em 

que foram apresentadas políticas para um menor manejo das águas subterrâneas (COELHO, 

2011). Porém, a reserva de água doce vem apresentando um aumento no uso de suas 

capacidades, especialmente para o uso em atividades econômicas, além da sua capacidade de 

reposição em muitas regiões (BBC, 2018). 

Outra região que necessita de um aprimoramento nos seus mecanismos de preservação 

é a região da Bacia Amazônica. A região amazônica possui a maior bacia hidrográfica do 

mundo, cobrindo uma área total de 6 milhões de quilômetros quadrados, onde estão 20% de 

toda a água doce do planeta, passando por 8 países diferentes: Peru, Colombia, Equador, 

Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil (BRITANNICA, 2018). Desde 1978, existe a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que tem o objetivo de promover 

o desenvolvimento da região e o bem-estar de suas populações, além de reforçar a soberania 

dos países da região sobre os territórios amazônicos, acreditando que a cooperação regional é o 

principal meio para alcançar esses objetivos (ITAMARATY, 2018).  

Apesar destes esforços para a cooperação entre os países amazônicos, a região ainda 

carece de mecanismos para a proteção de seus recursos hídricos. Muitos dos problemas 
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enfrentados para a preservação das águas na região devem-se ao desmatamento de áreas 

próximas aos cursos de água, a poluição e o baixo índice de saneamento que estas regiões 

possuem. Apesar disto a região ainda apresenta cenários promissores para a geração de 

hidroeletricidade e a navegação fluvial (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2018). 

 

  

Durante o século XX e XXI, temáticas relativas ao meio-ambiente e, especialmente a 

água, se tornaram alvo de debates no cenário internacional. Ainda sim, conforme Wagner Costa 

Ribeiro (2010, p. 69) salienta: 

[...] ao longo do século XX foi criada uma série de instrumentos de gestão 

visando salvaguardar as condições ambientais na Terra. Entretanto, apenas nas 

últimas décadas essa temática emergiu como uma das mais importantes 

preocupações de governos de diversos países do mundo. 

Contudo, foram poucas as vezes que estes movimentos, que comumente geram tratados 

internacionais ou convenções, realmente refletiram em políticas públicas internas. Ainda sim, 

mesmo que tais metas possam parecer ilusórias, estas serviram, no mínimo, como pauta para 

ações de países pobres no sistema internacional e estimularam a cooperação interestatal. Além 

disso, reafirmaram a necessidade de uma maior justiça ambiental no mundo.  

A ingerência humana sobre os recursos naturais é amplamente questionada e a 

comunidade internacional escarna seu anseio ante o tema por diversos meios. No ano de 2015, 

em Nova York, através da Organização das Nações Unidas (ONU), criaram-se os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, em que a água foi contemplada em grande parte dos objetivos, 

direta ou indiretamente, podendo afirmar que a trama de ações envolvendo o ambiente está 

sendo paulatinamente institucionalizada por meio da ordem ambiental internacional.  

A situação dos recursos hídricos, tanto por sua distribuição desigual como pela gestão 

deste meio, se tornou uma preocupação internacional, algo que se agrava dada a potencialidade 

de gerar entraves e conflitos. Um estudo da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos da 

América, mostra que quando ocorre uma mudança em uma bacia internacional que exceda a 

capacidade das instituições existentes de lidar com esta mudança, é maior a probabilidade de 

ocorrer um conflito (SANT’ANNA, 2008).  

Segundo alguns especialistas, a crise da água no século XXI é muito mais de caráter 

gerencial do que uma crise real de escassez e estresse hídrico (ROGERS et al., 2006 apud 

TUNDISI, 2008). Para outros, a crise é o resultado de um conjunto de problemas ambientais 
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agravados por outros problemas relacionados à economia e ao desenvolvimento social 

(GLEICK, 2000 apud TUNDISI, 2008). O agravamento e a complexidade da crise da água 

decorrem de problemas reais de disponibilidade e aumento da demanda142 e de um processo de 

gestão ainda setorial e de resposta à crises e problemas sem atitude preditiva e abordagem 

sistêmica (SOMLYODY ; VARRIS, 2006, apud TUNDISI, 2008).  

José Galizia Tundisi  (2008) destaca que, no amplo contexto social, econômico e 

ambiental do século XXI, as principais causas para a crise são: intensa urbanização, estresse e 

escassez de água em muitas regiões do planeta, infra-estrutura pobre e em estado crítico, 

mudanças globais com eventos hidrológicos extremos aumentando a vulnerabilidade da 

população humana e comprometendo a segurança alimentar, problemas na falta de articulação 

e falta de ações consistentes na governabilidade de recursos hídricos e na sustentabilidade 

ambiental. José Galizia Tundisi e Takako Matsumura-Tundisi (2008 apud TUNDISI, 2008) 

pontuam, então, a necessidade de uma abordagem sistêmica, integrada e preditiva na gestão das 

águas com uma descentralização para a bacia hidrográfica, criando uma base de dados 

consolidada e transformada em instrumento de gestão, podendo, assim, ser uma das formas 

mais eficazes de enfrentar o problema de escassez de água, estresse de água e deterioração da 

qualidade.  

Toda essa disponibilidade de água vem sofrendo com as mudanças no clima devido ao 

fenômeno do aquecimento global, que está afetando os sistemas em todo o mundo, ou seja, 

desorganizando a vida e reconfigurando a distribuição de água no planeta, gerando mais crises 

e conflitos (PINTO, 2017). Segundo Wagner Costa Ribeiro (2008), a atual crise de água ocorre 

devido à escassez local, ao consumo exagerado e a elevação à condição de mercadoria em escala 

internacional. Estima-se que por volta de 2050 a disponibilidade de água está projetada para 

crescer de 10% a 40% nas altas latitudes, e decrescer de 10% a 30% nas regiões secas (médias 

latitudes) onde já existem áreas em condição de estresse hídrico (DIAS, 2014 apud PINTO, 

2017). Por questões geográficas, serão os países pobres, mais uma vez, os mais afetados se essas 

previsões se concretizarem, pois estão localizados em regiões secas e de médias latitudes. Já os 

países ricos que estão localizados nas regiões de altas altitudes, poderão ver sua disponibilidade 

de água aumentar (PINTO, 2017). Devido a essas previsões, países ricos em recursos hídricos 

                                                           
142 Desde os anos de 1980, a captação de água doce tem aumentado cerca de 1% ao ano mundialmente, 

principalmente devido à crescente demanda dos países em desenvolvimento (ONU, 2016).  O crescimento 

populacional, a urbanização acelerada e o aumento dos padrões de vida, assim como aumento da atividade 

agropecuária e industrial, comumente dependentes de energia elétrica são fatores que contribuem para esse 

cenário. 
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estão recebendo a atenção e preocupação de outras potências – válido mensurar que nisso se 

incluem potências militares, com resguardo de maior poderio bélico. 

Alguns estudos a respeito da Geopolítica da Água143 dão a tônica adequada ao debate 

ao pontuar diversos motivos que a tornam vital. Muito embora o globo esteja coberto de água, 

apenas 3% são de água doce – porcentagem que, por alguns autores, é menor, de 2,5%. Deste 

valor, 71% é de difícil extração, presente nas geleiras, 18% são águas subterrâneas, 7% rios e 

lagos e 4% encontra-se disperso na umidade do ar. A porcentagem de água doce e potável de 

fácil extração é distribuída de forma desigual por natureza.  

Entre os países, podemos observar escassez em diversas regiões, além de contaminação 

nas fontes e rios por descargas de esgotos domésticos e industriais. Entre as atividades 

econômicas que mais contribuem para contaminação está a agricultura, atividade da qual os 

países sul-americanos são altamente dependentes. A agricultura em seu ciclo causa infiltração, 

precipitação e drenagem não controladas, além da contaminação por fertilizantes e pesticidas e 

métodos de irrigação que usam a água de forma descontrolada. Atualmente, 69% da água 

potável é destinada para a agricultura, 22% para as indústrias e apenas 9% usado para o 

consumo humano (GUIMARÃES, 2016). Nesta equação sobre a utilização dos recursos 

hídricos também devemos considerar as atividades de extração petrolífera, assim como a 

mineração de metais pesados, ácidos e sólidos em suspensão e hidrocarbonetos, que podem 

gerar, respectivamente, vazamentos de oleodutos e de navios petroleiros e contaminação 

resíduos químicos e biológicos dos efluentes industriais próximos aos pontos de extração 

(ABES, 2018).  

Existem territórios e regiões que possuem grandes quantidades deste recurso, enquanto 

em outros pontos do planeta é, não apenas um bem escasso, como é também  fator responsável 

pela miséria e conflitos intra e extra territoriais. A pesquisa hidrológica dos ciclos globais da 

água tem demonstrado que 99% da água potável do planeta se encontram nos aquíferos de água 

doce.  

                                        Da água no planeta, 99,7% de suas reservas não são aptas para o consumo 

humano e animal. Da água doce existente, 7 milhões de milhas cúbicas estão 

concentradas em forma de gelo nos pólos e geleiras, e 3,1 milhões na 

atmosfera; a água subterrânea, os lagos e os rios aportam 2 milhões de milhas 

cúbicas (CECEÑA, 2006, p.592) e ainda, 99% da água doce acessível do 

planeta se encontra nos aquíferos de água doce (BRUCKMANN, 2011, 

p.215). A América do Sul conta com cerca de 30% dos recursos hídricos 

renováveis do mundo, apesar da distribuição das precipitações ao longo da 

região ser muito desigual e, por isso, existirem algumas zonas sumamente 

áridas e outras zonas com excesso da água em algumas estações. Entretanto, 

                                                           
143 Sendo geopolítica estratégias que o Estado usa para administrar o seu território (e os recursos naturais contidos 

nele), compreende-se geopolítica da água como estratégias que tangem à administração dos recursos hídricos. 
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embora no conjunto da região não coubesse falar de uma escassez da água 

no sentido físico absoluto, de fato é importante ressaltar que, em muitos 

casos, a organização de sistemas para a gestão desse recurso é fraca ou 

inexistente. A região também possui a maior taxa de reposição de água do 

mundo, com níveis altíssimos de capacidade de reposição de águas 

superficiais e subterrâneas, o que constitui o principal fator de abastecimento 

dos sistemas aquíferos da região. Ainda, o nível de extração deste recurso na 

região – que enseja um panorama do esgotamento dos sistemas hidrográficos 

e das camadas freáticas – em termos absolutos, é o de menor taxa do mundo, 

com aproximadamente 25 km³ por ano. (BRUCKMANN, 2011, p. 222). A 

América do Sul apresenta o maior complexo mundial de água fluvial e 

subterrânea composto por territórios transfronteiriços compartilhados entre 

vários países [...] (SALGADO, 2015, § 2-4). 

 

Estudando alguns conflitos, nota-se em registros passados e recentes que a água está 

envolvida em grande parte deles, seja como rota para ataques ou arma de guerra, ou como 

decorrência do aumento do consumo pela agricultura, indústria e urbanização. O domínio por 

territórios abundantes em recursos hídricos já gerou muitos entraves, datando períodos 

anteriores à constituição do Estado Moderno pleno, uma vez que recursos hídricos são vitais 

para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Segundo Elis Pinto (2017), alguns autores como 

Barlow e Clarke dissertam que o futuro conflito pela água será decorrente da manipulação e 

corrupção por parte das administrações públicas locais e das instituições multinacionais 

interessadas nestes recursos, visando privatizá-los. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu a água como um serviço, 

permitindo, assim, sua mercantilização. A falta de acordos acerca dos recursos hídricos e uma 

posição forte dos países detentores deste recurso possibilitou a decisão da OMC em prol do 

grande capital internacional (RIBEIRO, 2008 apud PINTO, 2017). A decisão é melhor 

sintetizada por Elis Pinto (2017, p. 29): 

Em todos os lugares do mundo a água vem sendo poluída, extraída e sendo 

levada ao seu esgotamento. Barlow e Clarke (2003) abordam que a futura 

guerra pela em alguns países do mundo será decorrente da manipulação e 

corrupção por parte dos  governantes, administrações locais e das 

organização/corporações multinacionais da água.  Essas corporações irão 

pressionar os países em desenvolvimento a privatizarem o serviço de 

fornecimento de água. Essas corporações são apoiadas por grandes instituições 

como a OMC e o Banco Mundial, afirma Ribeiro (2008). Por meio de um 

acordo, a OMC determinou a água como um serviço, podendo ser 

comercializada de diversas formas durante o seu processo de coleta e 

distribuição. Ribeiro (2008) aponta que no caso dos recursos hídricos, a 

ausência de acordos internacionais facilitou ainda mais o papel da OMC de 

reguladora dos interesses do grande capital internacional.  

O acesso à água é uma questão política de gestão, de forma a priorizar a justiça social e 

obter melhores infraestruturas para evitar desperdícios e desvios, reaproveitamento, 

preservação das margens e leis mais rigorosas acerca de seus usos (PINTO, 2017). José Galizia 

Tundisi (2008) dá a relevância à temática de gestão hídrica ao traduzir que economias regionais 
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e nacionais dependem da disponibilidade adequada de água para geração de energia, 

abastecimento público, irrigação e produção de alimentos (agricultura, aquicultura, pecuária e 

etc).  

Melhorar a gestão dos recursos hídricos integrando e otimizando os usos múltiplos, 

alocando de forma flexível a água para os diferentes usuários e investindo em saneamento 

público, é uma das formas mais relevantes de desenvolvimento econômico e social, pois 

melhora a qualidade de vida, promove a geração de empregos e renda. Assim amplia-se a 

capacidade de abastecimento de água para usos múltiplos e estímulo à economia (BHATIA E 

BHATIA, 2006 apud TUNDISI, 2008). Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (2016), metade da força de trabalho mundial é 

empregada em setores relacionados à água - em síntese, 78% dos empregos que constituem a 

mão de obra mundial são dependentes dos recursos hídricos.  

É essencial planejar os investimentos nos recursos hídricos em conjunto com 

setores relevantes, como agricultura, energia e indústria, para maximizar os 

resultados econômicos e de criação de emprego. No âmbito de um marco 

regulatório sustentável, as parcerias público privadas (PPP) oferecem 

perspectivas para os investimentos tão necessários nos setores de recursos 

hídricos, inclusive na construção e na operação de infraestrutura para irrigação, 

abastecimento, distribuição e tratamento de água. Com vistas a promover o 

crescimento econômico, a redução da pobreza e a sustentabilidade ambiental, 

deve-se considerar métodos que minimizam a perda de empregos ou o 

deslocamento de pessoas, além daqueles que maximizam a criação de 

empregos através da implementação de uma abordagem integrada na gestão 

dos recursos hídricos (ONU, 2016, p. 05). 

 A região que forma os países membros da OEA é considerada privilegiada no quesito 

de abundância de recursos hídricos, pois ali estão algumas das bacias hidrográficas mais 

importantes do mundo: Prata, Orinoco e Amazônica (CASTRO, 2012), como também possuem 

três grandes aquíferos: a bacia do Amazonas, a bacia do Maranhão e o sistema aquífero Guarani. 

O Sistema Aquífero Guarani é um dos maiores depósitos de água doce do planeta. Encontra-se 

distribuído por quatro países do cone sul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Já o aquífero 

Amazonas abrange a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. Outros 

aquíferos de grande importância para a região são o de Alter do Chão, Karst, Tubarão e Rio 

Hamza. 
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Bacias transfronteiriças na América do Sul 

Fonte: UNEP, 2002, p. 163 

 

Aquíferos transfronteiriços na América do Sul.  

Fonte: UNESCO/OEA/ISARM AMERICAS, 2007, p. 101 

 

Em termos absolutos, evidencia-se que a região de maior reposição de água do mundo 

é a América do Sul, onde em quase todo território registram-se níveis altíssimos de capacidade 

de reposição de águas superficiais e subterrâneas, além disso, é o continente de menor extração 

deste recurso, acusando o pouco ou quase nenhum esgotamento das fontes de água doce, sem 
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estar próximo de apresentar riscos à camada freática destes sistemas. Conclui-se que a América 

do Sul contém a principal reserva de água doce do globo. Trata-se das principais fontes 

renováveis de água doce, de um enorme potencial de energia hidrelétrica e um dos maiores 

sistemas ecológicos do mundo.  Segundo Bernardo Salgado Rodrigues (2015), calcula-se que o 

potencial energético da região é grande, chegando a 590 GW: 

 

Outra capacidade com alto potencial a partir das reservas de água da região é 

a possibilidade de geração hidroelétrica, que na região chegam a 590 GW, dos 

quais quase a metade se encontra no Brasil (260 GW, dos quais 41% estão 

localizados na bacia hidrográfica do Amazonas), embora a capacidade 

instalada atual seja de 137 GW, correspondendo a 23% do potencial 

hidroelétrico dos países da América do Sul (ALTOMONTE, 2013, p. 68). 

Constata-se que os hidrocarbonetos continuam a ter uma forte presença na 

produção de energia primária, com 65%, enquanto a hidroeletricidade 

representa 11% da oferta total em 2011 (ALTOMONTE, 2013, p.81-82) ainda 

com grande potencial de desenvolvimento, principalmente no Brasil, 

Colômbia e Paraguai (Bacia do Prata em geral) (SALGADO, 2015, § 06). 

 

A gestão compartilhada dos recursos naturais é uma forma de lidar com os problemas 

comuns envolvendo os recursos naturais transfronteiriços (SANT’ANNA, 2008). Existem 

várias acepções de gestão, mas todas elas levam à ideia de uma ação coletiva visando o controle 

do desenvolvimento. Em um estudo chamado Basin at Risk Project, da Universidade de 

Oregon, onde se analisou mais de 200 bacias internacionais, se constatou nos resultados que a 

cooperação é mais frequente do que os conflitos em torno das bacias internacionais. 

 

  Um dos principais componentes da gestão das interações entre sociedade e 

natureza e das transformações recíprocas que elas se impõem respectivamente 

ou que elas tornam possíveis numa perspectiva de co-evolução a longo prazo. 

Este estatuto de interface confere a priori ao projeto de gestão de recursos 

naturais uma tarefa dupla: por um lado, assegurar sua boa integração ao 

processo de desenvolvimento econômico; e por outro assumir as interações 

entre recursos e condições de reprodução do meio ambiente, organizando uma 

articulação satisfatória com a gestão do espaço e aquela relativa aos meios 

naturais. Naturalmente a orientação de uma gestão desse tipo depende dos 

interesses sociais representados, dos objetivos que animam o desenvolvimento 

socioeconômico e dos meios e instrumentos que se encontram à disposição dos 

“gestores” (GODARG, 2000, p. 210 apud SANT’ANNA, 2008, p. 06). 

 

A cooperação internacional se faz necessária especialmente em bacias compartilhadas 

por vários países, uma vez que existe, independentemente da vontade dos Estados e governos, 

uma interdependência física entre estes. O desenvolvimento dessas parcerias na gestão 

compartilhada das bacias hidrográficas envolve diretamente o desenvolvimento 

socioeconômico da região. Deve-se, portanto, criar as infraestruturas necessárias, a rede de 

dados, informações e monitoramento, bem como o compartilhamento de tecnologias.  
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Uma abordagem de gerenciamento, pesquisa e elaboração de banco de dados a partir da 

bacia hidrográfica deve incluir uma valoração dos “serviços” dos ecossistemas aquáticos e dos 

recursos hídricos, uma capacidade preditiva baseada em um programa denso e tecnicamente 

avançado de monitoramento e um sistema adequado de governança de água com a finalidade 

de promover oportunidades de desenvolvimento regional e sustentável a partir da água 

disponível e da demanda (TUNDISI, 2008). No desenvolvimento de gestão compartilhada dos 

recursos hídricos na América do Sul, percebe-se uma predominância de acordos bilaterais e 

persistem ainda, em nível extracontinental inclusive, vulnerabilidades institucionais, faltando 

princípios e normas comuns nos acordos.  

Conforme constata Fernanda Mello Sant’Anna: 

  Das 263 bacias internacionais, 158 não possuem nenhum tipo de estrutura de 

cooperação entre os Estados ribeirinhos. Das 106 bacias que apresentam 

alguma instituição, cerca de 20% delas possuem acordos multilaterais, a 

maioria são acordos bilaterais, apesar de dois terços das bacias com instituições 

serem compartilhada por três ou mais Estados. Além disso, os acordos que 

levam em conta a gestão, monitoramento e avaliação da qualidade da água, 

resolução de conflitos e participação pública ainda são minoria. Desta forma, 

a grande maioria dos acordos continua sem os instrumentos e ferramentas 

necessários para uma gestão eficiente a longo prazo (GIORDANO, 2008) 

(SANT’ANNA, 2008, p. 10). 

 

Deve-se, portanto, compreender que os recursos hídricos, inclusive como fonte de 

energia e meio para independência e segurança do subcontinente, devem ser coordenados e 

utilizados de forma a minimizar o impacto ambiental da matriz regional, desenvolvendo-se 

medidas que objetivam a promoção de um desenvolvimento sustentável e exploração adequada. 

A formação e institucionalização de uma integração acerca da gestão compartilhada de recursos 

hídricos pode representar, além do desenvolvimento sustentável, um contramovimento144 da 

América do Sul em resposta à posição de periferia delegada à região.  

 

A cooperação entre Estados sobre como regulamentar o uso de bacias hidrográficas e a 

gestão integrada dos rios transfronteiriços – rios que banham a fronteira de mais de um Estado 

                                                           
144 Contramovimento: movimento oposto ou contrário a outro. De acordo com a Teoria da Dependência (CEPAL, 

1960), os países da América Latina e o Caribe encontram-se em um estágio do capitalismo, o subdesenvolvimento 

– caracterizando-se como periferias. A Teoria Sistema Mundo (WALLERSTEIN, 1974) sustenta que o mundo é 

dividido em três níveis hierárquicos: centro, semiperiferia e periferia.  A hierarquia é mantida por pressão e 

controle de meios sensíveis aos países, de forma interna e externa. Desta forma, o contramovimento aqui citado 

refere-se a libertar-se da condição de periferia ou semiperiferia da região, a fim de atingir o desenvolvimento 

pleno de acordo com as individualidades regionais. 
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– é fundamental para o uso racional da água na sociedade civil, industrial e agrícola. Mesmo 

assim, nota-se pouca efetividade dos tratados já realizados e nas organizações internacionais 

que devem ser um instrumento para facilitar a cooperação e evitar os possíveis conflitos.  

De acordo com Sant’Anna (2008, p.8), existem três escalas principais em que atuam as 

instituições internacionais para a gestão dos recursos hídricos: (i) a escala internacional, onde 

atuam organizações internacionais tais como as Nações Unidas, através de convenções 

assinadas em seu âmbito; (ii) a escala regional, como a assinatura de acordos entre os países de 

uma região; (iii) e a escala de uma bacia hidrográfica, através de acordos entre os países onde 

a bacia está localizada. No entanto, a OEA tem feito pouco para contribuir com soluções à 

problemática apresentada, embora, existam vários tratados internacionais sobre o tema. 

A importância da cooperação entre os Estados para a realização de uma gestão hídrica 

mais democrática e bem-sucedida só foi reconhecida efetivamente pela comunidade 

internacional na década de 70, por meio da Conferência das Nações Unidas para a Água, 

realizada em Mar del Plata, Argentina (OMS, 1977, p. 1). Seus objetivos foram a melhor 

distribuição e eficiência do uso de recursos hídricos, assim como promover discussões a fim de 

pensar em soluções sobre como evitar uma crise da água em escala global. A principal conquista 

desta conferência foi a elaboração do Plano de Ação Mar del Plata145: 

O plano tinha duas partes: uma série de recomendações que cobriam todos os 

componentes essenciais do gerenciamento da água, e doze resoluções em uma 

variada gama de áreas específicas de conhecimento. Discutiu avaliação do uso 

e eficiência da água; riscos naturais, meio ambiente, saúde e controle de 

poluição; políticas públicas, planejamento e gestão; informação pública, 

educação, treinamento e pesquisa; e cooperação regional e internacional 

(OMS, 1977, p. 1, tradução nossa). 

 

No entanto, foi apenas nos anos 90 com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio 92, que o 

desenvolvimento sustentável para a proteção do meio ambiente se tornou uma das prioridades 

da agenda internacional. Como resultado, na Rio 92 foi elaborada a Agenda 21, a qual discorre 

sobre medidas a serem tomadas para a proteção do meio ambiente.  

                                                           
145 The plan had two parts: a set of recommendations that covered all the essential components of water 

management, and twelve resolutions on a wide range of specific subject areas. It discussed assessment of water 

use and efficiency; natural hazards, environment, health and pollution control; policy, planning and management; 

public information, education, training and research; and regional and international cooperation. Ver: OMS. 

United Nations Conference on Water (Mar del Plata 1977). 1977.  Disponível em: 

<http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf> 
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O Capítulo 18 da Agenda é denominado “Proteção da Qualidade e do Abastecimento 

dos Recursos Hídricos: Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso 

dos Recursos Hídricos”. Nele se estabelece a importância da água doce: 

18.2 A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é 

assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para 

toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve as funções 

hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades 

humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de 

moléstias relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o 

aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar 

plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição (ONU, 

1992, Cap. 18, p. 267). 

 

Além disso, contata-se a necessidade da cooperação entre os estados ribeirinhos de rios 

transfronteiriços, ou seja, de rios que banham mais de um país: 

 

18.4 Os recursos hídricos transfronteiriços e seu uso são de grande 

importância para os Estados ribeirinhos. Nesse sentido, a cooperação entre 

esses Estados pode ser desejável em conformidade com acordos existentes 

e/ou outros arranjos pertinentes, levando em consideração os interesses de 

todos os Estados ribeirinhos envolvidos (ONU, 1992, Cap. 18, p. 267). 

 

Portanto, a agenda valoriza a ação dos Estados vizinhos a colaborar via acordos 

bilaterais e multilaterais, com o intuito de uma gestão compartilhada, a fim de não somente 

evitar conflitos, mas também gerar trocas de conhecimentos técnicos e científicos entre as 

nações. Isso possibilita empreitadas de maior ambição, como é o caso da Hidroelétrica de Itaipu, 

que tem como gestores – Brasil e Paraguai, com uma parcela de participação da Argentina.  

 Na cidade de Joanesburgo, África do Sul, foi tomado outro passo importante para o 

maior debate sobre desenvolvimento sustentável em geral, incluindo discussões sobre gestão 

hídrica. A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no âmbito da ONU 

em 2002, reafirmou os compromissos criados na Rio 92, tal qual, metas a serem atingidas 

delimitadas pela Agenda 21. O Plano de Implementação de Joanesburgo, documento final que 

prioriza as ações a serem feitas pelos Estados, decorre sobre a água nos artigos 26 ao 29.   

 O caput do artigo 26 fala sobre a elaboração de planos para a gestão integrada dos 

recursos hídricos e aproveitamento eficiente da água até 2005, apoiando os países em 

desenvolvimento, por meio da adoção de medidas em todos os níveis. As medidas a serem 

adotadas são: elaborar e implementar estratégias, planos e programas com o propósito da 

melhor a administração dos recursos hídricos e para melhorar a infraestrutura hídrica; empregar 

instrumentos políticos, ou seja, regulamentação, monitoramento, controle de preços e a gestão 

do uso de terras; fomentar o uso eficiente de recursos hídricos e desenvolver mecanismos para 
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prevenir episódios hidrológicos extremos; apoiar o compartilhamento de informação, 

tecnologia e capacitação, assim como, programas para a eficiência energética, dessalinização 

sustentável e economia da água do mar e facilitar o estabelecimento de parcerias público-

privadas (MMA, 2003, p. 18). 

 A falta de um acordo latino-americano ou sul-americano sobre a gestão dos recursos 

hídricos da região, a fim de coordenar políticas em relação ao uso da água e de rios, é 

compensado por um maior número de acordos multilaterais que abrangem apenas a bacia 

hidrográfica que faz fronteira com os países interessados. A seguir há a explicação de três 

acordos sobre bacias hidrográficas e regiões importantes para o continente sul-americano. 

Acordo sobre o Aquífero Guarani146 – acordado pela Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, estes são denominados de ‘as partes’ que têm como finalidade ampliar o alcance de 

suas ações concertadas para a conservação e aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 

transfronteiriços do Sistema Aquífero Guarani, que se encontra localizado em seus territórios 

(IWLP, 2010). Nele se mantém o princípio da soberania, ou seja, cabe ao Estado-membro cuidar 

da parte do aquífero que se encontra em seu território, exceto quando sua ação tem 

consequências extraterritoriais. Mesmo assim, o acordo propõe a cooperação entre as partes no 

intercâmbio de informações, das atividade e obras sendo realizadas e conhecimentos técnicos e 

científicos, além da cooperação nos projetos a serem desenvolvidos. Para a resolução de 

controvérsias entre as partes, o acordo propõe a resolução direta entre os interessados, se a 

controvérsia não for solucionada, a comissão estabelecida pelo Acordo fará um procedimento 

arbitral entre as Partes envolvidas.  

Tratado de Cooperação Amazônica147 – acordado por Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, o Tratado prevê a colaboração entre os países 

membros para promover a pesquisa científica e tecnológica e o intercâmbio de informações; a 

utilização racional dos recursos naturais; a liberdade de navegação nos rios amazônicos; a 

proteção da navegação e do comércio; a preservação do património cultural; os cuidados com 

a saúde; a criação e a operação de centros de pesquisa; o estabelecimento de uma adequada 

                                                           
146Ver:  IWLP. Acordo sobre o Aquífero Guarani. 2010. Disponível em: 

<https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Guarani_Aquifer_Agreement-Portuguese.pdf> 
147Ver:  OEA. O tratado de cooperação Amazônica. 1993. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea08b/ch14.htm> 

https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea08b/ch14.htm
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infraestrutura de transportes e comunicações; o incremento do turismo e o comércio fronteiriço. 

Todas essas medidas devem ser adotadas mediante ações bilaterais ou de grupos de países, com 

o objetivo de promover o desenvolvimento harmonioso dos respectivos territórios (OEA, 1993). 

Em 2002, com o Protocolo de Emenda ao Tratado de Cooperação Amazônica foi criado 

a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), única instituição internacional 

multilateral situada no Brasil. A organização é dividida da seguinte forma: 

A Reunião de Ministros das Relações Exteriores é o órgão deliberativo 

máximo da Organização, responsável por fixar as diretrizes básicas da política 

comum, avaliar iniciativas desenvolvidas e adotar decisões necessárias à 

consecução dos fins propostos. O Conselho de Cooperação Amazônica 

(CCA), integrado por representantes diplomáticos de alto nível dos países-

membros, deve velar pelo cumprimento dos objetivos do Tratado e das 

decisões adotadas pelos Ministros de Relações Exteriores. O CCA é auxiliado 

pela Comissão de Coordenação do Conselho de Cooperação Amazônica 

(CCOOR), órgão meramente consultivo (ITAMARATY, 2018, p. 1148). 

Ainda, há também o Tratado da Bacia do Rio do Prata149 – assinado pela Argentina, 

Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai, tem como função a união de esforços entre os envolvidos 

a fim de promover o desenvolvimento harmônico e a integração física da Bacia do Rio da Prata. 

Com base nisso, o Artigo 1° propõe: 

a) A facilitação e assistência em matéria de navegação.  

b) A utilização racional do recurso água, especialmente através da regularização dos cursos 

d'água e seu aproveitamento múltiplo e equitativo.  

c) A preservação e ao fomento da vida animal e vegetal.  

d) O aperfeiçoamento das interconexões rodoviárias, ferroviárias, fluviais, aéreas, elétricas e de 

telecomunicações.  

e) A complementação regional mediante a promoção e estabelecimento de indústrias de 

interesse para o desenvolvimento da Bacia.  

f) A complementação econômica de áreas limítrofes.  

g) A cooperação mútua em matéria de educação, saúde e luta contra as enfermidades.  

h) A promoção de outros projetos de interesse comum em especial daqueles que se relacionem 

com o inventário avaliação e o aproveitamento dos recursos naturais da área.  

                                                           
148 Ver: ITAMARATY. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/691-organizacao-do-tratado-de-

cooperacao-amazonica-otca> 

149 Ver: DPC, 1970. TRATADO DA BACIA DO PRATA Disponível em: 

<https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/ssta/legislacao/hidrovia/trat_bcprata.pdf>  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/691-organizacao-do-tratado-de-cooperacao-amazonica-otca
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i) Ao conhecimento integral da Bacia do Prata (DPC, 1970, p.3). 

 

* O tratado também prevê o Comitê Intergovernamental Coordenador que garantirá o 

cumprimento dos objetivos propostos no Artigo 1, para tanto, ele é o órgão coordenador 

permanente da bacia. Consta no Tratado da Bacia do Rio da Prata que tem duração ilimitada 

reuniões anuais do Ministros de Relações Exteriores dos membros para definir ações em 

conjunto. 

 Os tratados apresentados visam a cooperação multilateral das bacias e aquífero 

mencionada, porém, a soberania governamental também é de grande importância, visto que são 

tratados de países transfronteiriços que regem apenas a uma bacia ou aquífero. Nota-se também 

que a troca de informações é mencionada nos três acordos, junto com o compartilhamento de 

conhecimentos científicos. Entretanto, diversos tratados que dizem respeito a apenas um rio, 

bacia ou aquífero podem tornar gradativamente mais complexa e cara a gestão integrado dos 

recursos hídricos, já que para cada recurso hídrico transfronteiriço haverá um modo específico 

de fazer negócio. A certa similaridade entre eles também levanta a questão da necessidade de 

haver um acordo por rio, bacia ou aquífero.  

A República da Argentina tem o comprometimento para a distribuição da água para 

todos se tornar realidade, visto que, historicamente, o país passou por períodos de escassez de 

água potável, mas, ao mesmo tempo, ocorreram enchentes em certas regiões argentinas, dado 

que o território é extenso e com uma geografia diversificada. Portanto, em seu Plan Nacional 

del Agua150 consta:  

Ele (o Plano) nos obriga a redobrar esforços para que todos os habitantes 

contem com água potável, proteção frente às inundações e secas, assim como 

também adquirem as capacidades para adaptar-se aos extremos climáticos ou 

a utilização dos recursos hídricos com fins produtivos com fins múltiplos, 

como por exemplo para o rio (ARGENTINA, 2017, p. 5, tradução nossa). 

                                                           
150Ello nos obliga a redoblar esfuerzos para que todos los habitantes cuenten con agua potable, protección frente 

a las inundaciones y sequías, así como también adquieran las capacidades para adaptarse a los extremos del clima 

o la utilización de los recursos hídricos con fines productivos con fines múltiples, como por ejemplo para el riego 

(ARGENTINA. Plan Nacional del Agua. 2017, p. 5 Disponível em: 

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf>) 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf
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Em 1999, 83,75% da população urbana é abastecida por água potável (cerca de 

27.345.909 habitantes) e 54% (cerca de 17.630.848 habitantes) têm acesso à saneamento básico. 

Na área rural a realidade é bem diferente. Apenas 30% (cerca de 1.222.000 habitantes) da 

população rural é abastecida por água potável e 48% (cerca de 1.954.000 habitantes) têm acesso 

a um sistema adequado de disposição de excrementos, ainda pior é o fato que apenas 2% (destes 

48%) contem com conexões domiciliares de esgoto. Portanto, o sistema hídrico argentino é 

desigual, principalmente, entre a região urbana e rural151 (CEPAL, 2000, p. 15). 

 Por meio de parcerias público-privadas, o governo argentino deseja construir obras 

infraestruturais hídricas a fim de melhor gerir a distribuição da água, visto que o setor privado 

tem uma forte presença na distribuição de água no país, mais de 70% da população urbana 

recebe serviços provenientes de operadoras privadas, incluindo as cooperativas152 (CEPAL, 

2000, p. 15). Estas importantes obras devem estar de acordo com o Plan Nacional del Agua 

que, por sua vez, “garante a preservação dos recursos hídricos (rios e aquíferos) e do ambiente, 

a sustentabilidade da infraestrutura, e a participação da população”153 (ARGENTINA, 2017, p. 

5, tradução nossa). 

No âmbito internacional, a República da Argentina visa a colaboração por meio de 

acordos e organizações internacionais para a gestão integrada dos recursos hídricos. Assim,  

Os recursos hídricos compartilhados com outros países devem ser geridos de 

acordo com os princípios internacionais aceitos de uso equitativo e razoável, 

obedecendo ao dever de informação e consulta prévia, a fim de não ocasionar 

prejuízo sensível entre as partes154 (ARGENTINA: SSRH, 2018, tradução 

nossa). 

O Estado argentino participa do Tratado da Bacia do Rio do Prata, junto com Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Bolívia, do Acordo sobre o Aquífero Guarani, junto com Brasil, Paraguai 

e Uruguai. Além do mais, a Argentina participa de inúmeros comitês internacionais para a 

gestão de rios e bacias hidrográficas específicas, são eles: 

● Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata.  

                                                           
151 CEPAL, 2000,  p. 15. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Disponível em: <https://www.cepal.org/drni/proyectos/samtac/inar00200.pdf> 
152 CEPAL, 2000,  p. 15. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Disponível em: <https://www.cepal.org/drni/proyectos/samtac/inar00200.pdf> 
153 (..) garantice la preservación de los recursos hídricos (ríos y acuíferos) y del ambiente, la sustentabilidad de la 

infraestructura, y la participación de la población (ARGENTINA, 2017, p. 5. Plan Nacional del Agua. Disponível 

em: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf>) 
154 Los recursos hídricos compartidos con otros países deben gestionarse de acuerdo a los principios 

internacionalmente aceptados de uso equitativo y razonable, obedeciendo al deber de información y consulta 

previa, a fin de no ocasionar perjuicio sensible entre las partes (ARGENTINA: SSRH. Cuencas Internacionales: 

Organismos y Cuencas Internacionales. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-recursos-

hidricos/cuencas-internacionales>). 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-recursos-hidricos/cuencas-internacionales
https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-recursos-hidricos/cuencas-internacionales
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● Comisión Administradora del Río de La Plata.  

● Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 

● Comisión Administradora del Río Uruguay. 

● Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río Paraná.  

● Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río 

Grande de Tarija.  

● Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.  

● Comisión Binacional Administradora de la Cuenca Inferior del Río Pilcomayo.  

● Entidad Binacional Yacyretá.  

● Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.  

● Grupo de Trabajo Argentino / Chileno sobre Recursos Hídricos Compartidos.  

● Comité Nacional para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO.  

 Logo, percebe-se o comprometimento argentino para com a gestão integrada dos 

recursos hídricos transfronteiriços. Mesmo assim, o governo valoriza a iniciativa privada a fim 

de abastecer a sociedade civil com água potável. 

 

A República Federativa do Brasil, em virtude do seu tamanho continental em meio a 

América do Sul, está presente em algumas das maiores bacias hidrográficas do continente, com 

destaque para a Bacia do Prata e a do Rio Amazonas, bem como possui a maior porção do 

Aquífero Guarani. Em virtude disto muitos rios no Brasil tem suas nascentes localizadas em 

países estrangeiros, ou compartilha suas margens com estes. Por isto, o Brasil vem fomentando 

a cooperação com outros países da região para o manejo e a preservação de suas fontes hídricas. 

O Rio amazonas, por exemplo, é uma importante via de comunicação e comércio de diversas 

nações ribeirinhas que têm como destino o Oceano Atlântico. Apesar disto, internamente o 

transporte hidroviário é pouco utilizado, fazendo com que os fretes terrestres sejam mais caros, 

e externamente o transporte hidroviário poderia ser utilizado para diminuir os custos de fretes 

de cargas, e consequentemente aumentar o comércio com os países vizinhos. 

A energia proveniente de hidrelétricas é a base da matriz energética brasileira. Porém, 

o país apresenta potencial para incrementar a produção de energia hidrelétrica nas próximas 

décadas, com a construção de novas usinas na região norte, onde o potencial dos rios para a 

geração de energia ainda é subaproveitado. Apesar da riqueza hídrica, o Brasil apresenta regiões 

com cursos da água altamente poluídos, prejudicando até mesmo o consumo pela população 

(BRITANNICA, 2018). 
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O Estado Plurinacional da Bolívia, ao contrário dos outros Estados-membros da 

Comunidade Andina de Nações, possui uma quase inexistente gestão de recursos hídricos 

estatais, por consequência disso, a administração da água cabe às comunidades locais, isso 

ocorre mais fortemente nas zonas rurais. Uma das causas para o pouco envolvimento estatal na 

gestão hídrica é a falta de uma lei atual sobre o uso e aproveitamento de recursos hídricos tendo, 

em seu lugar, várias leis esparsas que “regulam setores concretos e alguns princípios gerais na 

Constituição Política do Estado”155. 

 Em 2000, ocorreu o que foi denominado de “Guerra da Água” na Bolívia. Isso foi um 

movimento civil, principalmente da zona rural e indígenas que se opunham à privatização da 

água. Neste feito, a sociedade civil se pronunciou contra a nova Lei de Águas que estava em 

trâmite no Congresso Nacional bolivariano. Depois de acordos firmado com o governo, ele se 

comprometeu a formar uma Comissão  “para que no prazo de 60 dias elabore um projeto de Lei 

alternativo que modifique às normas referentes aos direitos dos campesinos, indígenas e dos 

colonizadores sobre as águas, contidas em outras leis e disposições156” (CEPAL, 2002, p, 19, 

tradução nossa). Porém, nenhuma lei foi aprovada até então. 

 Mesmo com a falta de regulamentação, o governo bolivariano formulou a “Estratégia 

Nacional de Agua y Saneamiento para el Área Rural y Pequeñas Localidades” com o objetivo 

de instrumentar as políticas públicas do país e conquistar o acesso universal à serviços básicos 

até 2025, ainda não em vigor. Além disso o “Plan Nacional de Desarrollo Económico Social” 

de 2016 a 2020 tem como meta alcançar 95% de acesso a serviços de água no meio urbano e 

70% em saneamento básico. Para a área rural, no mesmo período, pretende chegar à 80% de 

acesso à água e 60% em saneamento157 (MMAYA, 2017, §6). Atualmente, a situação do acesso 

à água potável para os cidadãos bolivarianos é a seguinte: 85,6% da população (cerca de 9,5 

milhões de habitantes) tem acesso à água potável, já 59,2% (cerca de 6,6 milhões de habitantes) 

tem cobertura de saneamento básico. 

                                                           
155Ver: “regulan sectores concretos y algunos principios generales en la Constitución Politica del Estado”. 

CEPAL, 2002, p.19. Legislación del Agua en Bolivia. Disponível em: 

<https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir4.pdf> 
156“(...) para que el plazo de 60 días elabore un proyecto de Ley alternativo que modifique las normas atentatórias 

a los derechos campesinos, indígenas y de los colonizadores sobre las aguas, contenidas en otras leyes y 

disposiciones”. CEPAL, 2002, p.19. Legislación del Agua en Bolivia. Disponível em: 

<https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir4.pdf> 
157MMAYA, 2017, §6. Gobierno socializa estrategia nacional de agua y saneamiento en áreas rurales. Disponível 

em: <http://www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,2073.html> 

https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir4.pdf
https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir4.pdf
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Para República do Chile, a água é um importante fator para o desenvolvimento e os 

recursos hídricos devem ser garantidos às gerações futuras. O Chile possui uma economia 

voltada para o mercado, havendo traçado diversos tratados de livre comércio, e entende que os 

recursos hídricos possuem rentabilidade econômica, mas preocupa-se também com as questões 

sociais e o meio-ambiente.  O Código de Águas chileno prevê que as águas são propriedade 

nacional e que o direito de uso e como ele será otimizado cabe ao seu proprietário decidir.  

 Os recursos hídricos no Chile são estipulados em cerca de 53.000m³ por pessoa ao ano. 

Entre os anos de 1992 e 2006, o consumo de água cresceu 160% e estimam que em 35 anos o 

Chile enfrente problemas de escassez devido ao crescimento populacional, econômico, pela 

reivindicação de um meio-ambiente livre e também pela distribuição dos recursos hídricos no 

território. 73% do uso de água se destina à agricultura, 9% destinado à mineração, 12% ao setor 

industrial e 6% aos domicílios. O desenvolvimento produtivo de uma bacia hidrográfica deve 

considerar a água superficial e subterrânea, os ciclos hidrográficos e o destino final desses 

recursos. O território chileno, em termos hídricos, possui certas peculiaridades – a 

disponibilidade de água subterrânea por habitante é menor que a média mundial. Estas 

peculiaridades detém a atenção do governo através da Gestão Integrada de Recursos Hídricos, 

órgão responsável pela estratégia nacional e por regulamentar o direito de exploração no país.  

A República da Colômbia possui uma disponibilidade de recursos hídricos per capita 

superior à média mundial – cerca de 45.408m² no ano de 2008 (ZUFFO, ZUFFO 2016). Possui 

em seu território quatro sistemas de drenagem: Pacífico, Caribe, Orinoco e Amazonas. A 

Constituição colombiana prevê a proteção dos recursos ambientais e naturais e em 2010 iniciou-

se a Política Nacional para Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, que objetiva garantir a 

sustentabilidade, mediante uma gestão eficiente e eficaz, articular o uso do recurso hídrico com 

o ordenamento e o uso do solo, conservar os ecossistemas que regulam a oferta hídrica, 

reconhecer a água como um fator de desenvolvimento econômico e de bem-estar social e 

implementar processos de participação equitativa e inclusiva (ZUFFO, ZUFFO, 2016).   

A qualidade dos recursos hídricos deverá ser garantida por meio de um 

instrumento de gestão denominado Ordenamento do Recurso Hídrico. Nele 

deverão constar: a classificação dos corpos d'água, o uso fixo e as 

possibilidades de uso da água. Além disso, define objetivos de qualidade, 

estabelece normas de preservação e de qualidade, fixas zonas proibidas de 

lançamentos e armazenamentos de águas residuais, determina os casos em que 

se devam proibir o desenvolvimento de atividades de pesca ou similares e 

estabelece o Programa de Acompanhamento. Desse modo, busca-se melhorar 

a qualidade das águas e minimizar a contaminação do recurso (ZUFFO, 

ZUFFO, 2016, § 13). 
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 A Colômbia tem feito o uso de políticas racionais em sua gestão integral, buscando a 

conservação dos ecossistemas e dos processos hidrológicos, desenvolvendo políticas racionais 

que compreendem os fatores determinantes para isso e considerando os diferentes usos do 

recurso – pecuária, agricultura, navegação, consumo doméstico, indústria. 

A República do Equador reconhece a todos como parte de um ecossistema maior. A 

Constituição de 2008 da República do Equador torna a natureza sujeito de direito, garantindo-

lhe a proteção e regeneração e criando um equilíbrio obrigacional entre os seres humanos e a 

natureza. O ordenamento jurídico equatoriano obedece a lógica de direito comunitário, 

determinando os recursos hídricos como direito humano, como bem nacional estratégico, como 

patrimônio estratégico e como componente da natureza. Por fim, a Constituição do Equador 

estabelece os direitos da natureza da seguinte forma: 

Art. 71.- A natureza ou Pacha Mama, onde se reproduz e realiza a vida, tem 

direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e 

regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. 

Toda pessoa, comunidade, povoado ou nacionalidade poderá exigir à 

autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e 

interpretar esses direitos se observará os princípios estabelecidos na 

Constituição, no que lhe procede. O Estado incentivará as pessoas físicas e 

jurídicas, e aos coletivos, para que protejam a natureza, e promoverá o respeito 

a todos os elementos que formam um ecossistema.  

Art. 72.- A natureza tem o direito à restauração. Esta restauração será 

independente da obrigação que tem o Estado e as pessoas físicas ou jurídicas 

de indenizar os indivíduos e coletivos que dependam dos sistemas naturais 

afetados. Nos casos de impacto ambiental grave ou permanente, incluídos os 

causados por exploração dos recursos naturais não renováveis, o Estado 

estabelecerá os mecanismos mais eficazes para alcançar a restauração, e 

adotará as medidas adequadas para eliminar ou mitigar as consequências 

ambientais nocivas (EQUADOR, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, CONSTITUIÇÃO, 2008). 

 O Equador busca uma posição de conservação da natureza e de suas raízes culturais 

indígenas, priorizando políticas sustentáveis – ainda que se trate de um país exportador de 

petróleo, o Equador procura utilizar-se de energias renováveis e construções ecológicas. O setor 

de turismo possui considerável expressão dentro da economia equatoriana, tendo o Arquipélago 

de Galápagos recebido 245 mil visitantes por ano e o Equador sido considerado Destino Verde 

Líder do Mundo entre os anos 2013 e 2016 e Melhor Destino Verde da América do Sul durante 

o mesmo período (ESTE ES ECUADOR AHORA, 2017).  

 Os recursos hídricos são, como para qualquer nação, importantes para o Equador. 

Durante a disputa territorial com o Peru para determinar a soberania da região de Tiwinza 

discorria-se também a questão acerca do Canal Internacional Zarumilla. A tensão entre os dois 

países resultou em conflito armado duas vezes, em 1981 e 1995. O entrave solucionou-se após 
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a interferência da Argentina, do Brasil, Chile e Estados Unidos da América e resultou em dois 

parques ecológicos na região cujo a gestão cabe a comissão técnica dos dois países (FOLHA 

DE S. PAULO, 1998). 

A República Cooperativa da Guiana é privilegiada em recursos hídricos, além de ser 

banhada pelo oceano Atlântico ao norte. O país faz parte do escudo das Guianas junto com a 

Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil, onde compartilham bacias 

fluviais transfronteiriças e utilizam recursos hídricos comuns, como água potável, transporte, 

energia e pesca (ONU, 2013). A Guiana considera relevante promover ações cooperativas entre 

os países vizinhos, potencializando a integração regional e o desenvolvimento sustentável . No 

âmbito da integração regional, a sua relação bilateral com o Brasil, por exemplo, busca trabalhar 

o aproveitamento de seu potencial hidrelétrico e portuário através de projetos de infraestrutura 

para o desenvolvimento, através da “Comissão Mista Brasil-Guiana para o Desenvolvimento 

de Projetos de Infraestrutura”, criada em 2013 (ITAMARATY, 2018). Além disso, em 2009, 

foi inaugurada a ponte sobre o Rio Tacutu, primeira ligação terrestre entre os dois países. 

 A região da Guiana compreende a grande massa de terra no norte do rio Amazonas e 

leste do rio Orinoco, conhecida como a "terra de muitas águas". Dentre essas águas, constituem 

como principais rios Demerara, Essequibo e Berbice. Cabe ressaltar o conflito ocorrido com a 

Venezuela a respeito da disputa da região de Esequibo, que representa cerca de 40% do 

território da Guiana (160 mil km²) (ISHMAEL, 2013)158. 

A gestão dos recursos hídricos é de suma importância para a República do Paraguai, 

pois além das questões relacionadas ao abastecimento interno do país, este ainda produz energia 

elétrica através de hidrelétricas, que exportam energia para países como o Brasil e a Argentina. 

Pelo país passam alguns dos mais importantes trechos da Bacia do Prata, além de cobrir vastas 

extensões do Aquífero Guarani.  

Para o país a cooperação transfronteiriça na administração dos recursos hídricos é de 

vital importância, podendo até mesmo interferir na política interna e externa do país, visto que, 

como mencionado antes, grande parte da energia produzida pelo país vem através de 

hidrelétricas localizadas em suas fronteiras, que por sua vez, são grandes geradoras de divisas 

para o país. O país, nos últimos anos vem buscando alterações nos contratos sobre o 

fornecimento de energia elétrica aos países vizinhos, o que foi materializado em 2009, com o 

aumento de preço da energia paga pelo Brasil proveniente da binacional de Itaipu. 

                                                           
158 Ver: ISHMAEL, Odeen. The Trail of Diplomacy: The Guyana-Venezuela Border Issue. Vol. II. GNI  

Publications. Disponível em: <http://www.guyana.org/features/trail_diplomacy.html>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Orinoco
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A República do Peru, possui na sua porção da Cordilheira dos Andes, as nascentes de 

diversos rios que atravessam outros países da região. Um dos mais importantes é o Rio 

Amazonas, que também é uma importante rota de navegação internacional do país, ligando-o 

até sua desembocadura no Oceano Atlântico, já em território brasileiro. O país também é 

membro fundador da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que busca 

a integração dos esforços das nações amazônicas, visando a promoção das relações comerciais, 

e a preservação do meio ambiente na região da Bacia Amazônica. Além disso, os rios e lagos 

internos do país constituem-se em importante via de comunicação e transporte entre as 

diferentes regiões do país, principalmente naquelas que carecem de ligações por vias terrestre 

ou aéreas, em virtude das densas florestas tropicais. O país também possui diversos rios que 

delimitam suas fronteiras externas com o Equador, fator este que desempenha importância 

geopolítica significativa nas sempre tensas relações entre os dois países. O lago Titicaca na 

fronteira com a Bolívia, também é palco de intenso comércio bilateral, além de outras atividades 

produtivas como a pesca (BRITANNICA, 2018). 

A República do Suriname possui uma hidrografia extremamente alta sendo a maior 

parte rios e afluentes que potencializa a região. Alguns dos rios mais importantes são o Rio 

Corantijn, Coppename, Nickerie, Saramacca, Suriname e Marowijne. Também podemos 

ressaltar a existência de um reservatório conhecido como reservatório artificial Brokopondo, 

criado com o represamento das águas do Rio Suriname decorrente da construção da represa de 

Afobaka, além de ser um ponto de extrema importância para a economia do país, ainda que, a 

eletricidade gerada a partir do reservatório é utilizada para a indústria de alumínio 

(MARTINEZ, 2014). 

Podemos mencionar o Acordo de Cooperação Científica e Técnica entre Brasil e 

Suriname no contexto do projeto Fortalecimento Institucional para Gestão Estratégica dos 

Recursos Hídricos no Suriname. Este acordo tem como objetivo propor instrumentos para que 

os surinameses tenham eficácia e eficiência na prestação de serviços relacionados a água, 

qualidade dos recursos hídricos e acesso equitativo a eles (ANA, 2018). Muitos projetos e 

iniciativas estão sendo implementados atualmente após a independência do país, o que se refere 

um aumento de cooperação entre Suriname e Brasil. Em 2017 o comércio bilateral voltou a 

crescer, chegando a 40 milhões de dólares e com um superávit a favor do Brasil (PRENSA 

LATINA, 2016). 

Cabe ainda citar o contencioso entre Suriname e Guiana (2007), com o objetivo de 

explorar petróleo nas zonas marítimas e que, sem resolução, foi levado ao Tribunal 
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Internacional do Direito do Mar. Hoje, ambos os países trabalham para intensificar a 

cooperação em relação aos recursos naturais conjuntos, a fim de fortalecer sua 

representatividade na região.  

 O artigo 47 da Constituição da República Oriental do Uruguai159 garante o direito à 

água como fundamental e rege seu uso e gerenciamento, com o plebiscito de 2004, o artigo se 

tornou o primeiro documento a declarar o acesso à água e ao saneamento básico como Direito 

Humano. O artigo também afirma que todo recurso hídrico, tanto na superfície quanto no 

subterrâneo, pertence a todos e, portanto, deve ser gerenciada apenas por entidades estatais para 

garantir que o interesse público seja cumprido.  

 Cerca de 90% dos domicílios do Uruguai possuem água potável ligada à rede geral de 

Obras Sanitárias do Estado160 e em torno de 90% da geração de energia provém de recursos 

hidráulicos161(CEPAL, 2002, Parágrafo 3.1.11). A República Oriental do Uruguai tem cinco 

bacias hidrográficas que percorrem quase todo o país, sendo que todas elas são bacias 

internacionais, isso implica:  

(...) que a gestão integrada de Bacias no Uruguai não depende exclusivamente 

do ordenamento institucional que se estabeleça a nível nacional mas que, 

ademais a ele se agregam os acordos inexoráveis de gestão hídrica 

transfronteiriça que, deveriam se dar com a República Argentina e a Bacia do 

Alto Uruguai e na Bacia Imediata do Rio da Prata. Da mesma forma, com a 

República Federativa do Brasil no que concerne às Bacias do Rio Negro, da 

Laguna Merín e do Oceano Atlântico162 (CEPAL, Parágrafo 3.1.5, tradução 

nossa). 

A bacia que se encontra a maior parte da população é a Bacia do Rio da Prata, com 67% 

dos habitantes totais163 (CEPAL, 2000, p. 17). Entre o Uruguai e a Argentina está em vigor um 

tratado bilateral com a finalidade de administrar a bacia em questão, o acordo gerou a Comissão 

Administrativa do Rio da Prata (Comisión Administradora del Río de La Plata).  

                                                           
159 PARLAMENTO. Constituícion de la República Vigente. Disponível em: 

<https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion> 
160 Pan American Health Organization. Uruguai. 2012. Disponível em: <https://www.paho.org/salud-en-las-

americas-2012/index.php?option=com_content&view=article&id=65:uruguay&Itemid=172&lang=pt> 
161 CEPAL. URUGUAY Y LA GESTION DE SUS RECURSOS HIDRICOS. Parágrafo 3.1.11. Disponível em: 

<https://www.cepal.org/samtac/noticias/documentosdetrabajo/1/23451/InUr00100.pdf> 
162(...) que el manejo integrado de Cuencas en el Uruguay no depende exclusivamente del ordenamiento 

institucional que se establezca a nivel nacional sino que, además a ello se agregan los acuerdos inexorables de 

gestión hídrica transfronteriza que, deberían darse con la República Argentina en la Cuenca del Alto Uruguay y 

en la Cuenca Inmediata del Río de la Plata. Asimismo, con la República Federativa del Brasil en lo que atañe a 

las Cuencas del Río Negro, de la Laguna Merín y del Océano Atlántico. CEPAL. Parágrafo 3.1.5. URUGUAY Y 

LA GESTION DE SUS RECURSOS HIDRICOS. Disponível em: 

https://www.cepal.org/samtac/noticias/documentosdetrabajo/1/23451/InUr00100.pdf) 
163 CEPAL, p.17. URUGUAY Y LA GESTION DE SUS RECURSOS HIDRICOS. Disponível em: 

<https://www.cepal.org/samtac/noticias/documentosdetrabajo/1/23451/InUr00100.pdf> 
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 A República Bolivariana da Venezuela possui a terceira maior bacia hidrográfica da 

América do Sul, composta pelo Rio Orinoco e seus afluentes. Além disso, é detentora da maior 

reserva petrolífera do mundo, considerado a fonte de energia  mais importante no mundo com 

aproximadamente 297 bilhões de barris de petróleo, ainda a terceira maior geradora de 

hidroeletricidade do mundo (ITAIPU, 2010). Dentre outros recursos naturais abundantes na 

região, incluímos o gás natural, minério de ferro, diamante e ouro. 

A Carta Democrática Interamericana da OEA foi aplicada apenas uma vez quando 

houve o golpe de Estado em Honduras, após isto, pode ser aplicada pela primeira vez contra 

um governo em exercício, no caso a Venezuela (ALMAGRO, 2016). Tendo em vista que a 

organização almeja a democracia na região americana, reconhecendo que a partir dela será 

possível a estabilidade, paz e desenvolvimento, em 2016, o secretário-geral da OEA, Luiz 

Almagro recebeu da oposição venezuelana informações retratando a situação do país: crise 

política, social e institucional, a inexistência da divisão de poderes, prisões políticas, a escassez 

de medicamentos e alimentos na Venezuela. A partir deste fato ocorrido, foi invocado na  Carta 

a situação da Venezuela para que os 35 membros da organização votassem para a suspensão do 

país ou não devido suas atitudes e violação da carta (ALMAGRO, 2016). Apesar de improvável, 

é um risco caso a Venezuela seja afastada da OEA pela aplicação da Carta Democrática.  

 

1. Os recursos hídricos são imprescindíveis para a vida humana. As modificações nas bacias, a 

ingerência humana sobre o meio-ambiente, a poluição e as mudanças climáticas impactam na 

disponibilidade e na qualidade destes recursos. Devem-se considerar as iniciativas privadas 

para garantir a melhor gestão?  

2. Os tratados que advogam a respeito da gestão compartilhadas de recursos hídricos 

transfronteiriços possuem diversas discrepâncias entre si, não havendo uma base de princípios 

a serem seguidos ou um ordenamento que possa basear as ações dos Estados neste tema. É 

possível a criação de princípios em comum para os Estados sul-americanos, respeitando suas 

particularidades? Como negociar tarifas e custos?  

3. A escassez de recursos hídricos se projeta num cenário futuro e o controle por regiões 

abundantes nesses recursos é uma prática comum em situações conflituosas – onde tende-se a 

evoluir para conflitos armados. Os países do subcontinente sul-americano conectam-se através 
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de suas águas e a ação de um país sobre uma bacia pode lesionar um vizinho. Sabendo disso, 

quais mecanismos poderiam ser desenvolvidos a fim de evitar o surgimento de conflitos?  

4. A reivindicação por sustentabilidade, a preocupação por energias renováveis e a manutenção 

de um meio-ambiente livre são crescentes na sociedade contemporânea, e a cobrança por 

políticas públicas que atendam as questões sustentáveis partem não só de setores da sociedade, 

como da comunidade internacional, de organizações e instituições internacionais e de ONGs. 

É possível atender as demandas do mercado mantendo estas reivindicações em dia? Como 

proceder politicamente para desenvolver as manobras necessárias para salvaguardar as 

condições ambientais para gerações futuras?  

  



 
216 

 

ABES. A importância das bacias hidrográficas. Disponível em <http://www.abes-

rs.org.br/semana_da_agua/importancia.htm> Acesso em: 17 jan. 2018. 

ABES. A água na America latina. Disponível em <http://www.abes-

rs.org.br/semana_da_agua/la-por.htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

ALMAGRO. Estudia dar un passo al frente e invocar la Carta Democrática a Venezuela. 

Agencia EFE. 2016. Disponível em: <http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-

estudia-dar-un-paso-al-frente-e-invocar-la-carta-democratica-a-venezuela/20000035-

2911107&gt>. Acesso em 06 mar. 2018. 

ALVARO, Roxana. Los desafíos que tiene Chile en materia de Recursos Hídricos. 

Universidad de Chile. 11 jul. 2016. Disponível em: 

<http://www.uchile.cl/noticias/123448/los-desafios-que-tiene-chile-en-materia-de-recursos-

hidricos>. Acesso em: 1 mai. 2018. 

ALVARO, Vacy. Países da américa do sul apostam na integração para superar 

problemas energéticos. 2015 Disponível em: 

<http://www.webradioagua.org/index.php/agua-e-ciencia/item/2213-pa%c3%adses-da-

am%c3%a9rica-do-sul-apostam-na-integra%c3%a7%c3%a3o-para-superar-problemas-

energ%c3%a9ticos>. Acesso em: 12 jan. 2018. 

ANA. Agência é indicada para projeto de fortalecimento da gestão de água no 

Suriname. Disponível em: <http://www3.ana.gov.br/portal/ana/noticias/agencia-e-indicada-

para-atuar-em-projeto-de-fortalecimento-da-gestao-de-agua-no-suriname-1>. Acesso em: 9 

mar. 2018. 

ANA. As 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras: Amazônia. 2018. Disponível em: 

<http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/as-12-regioes-hidrograficas-brasileiras/amazonica>. 

Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

ARGENTINA. Plan Nacional del Agua. 2017, p.5 Disponível em: 

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf> Acesso em: 12 

abr. 2018. 

 

ARGENTINA: SSRH. Cuencas Internacionales: Organismos y Cuencas Internacionales. 

Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-recursos-hidricos/cuencas-

internacionales> Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

 

BBC. Governo poderia privatizar Aquífero Guarani como sugerem mensagens nas 

redes? 2018. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43164069>. Acesso 

em: 12 abr. 2018. 

 

http://www.uchile.cl/noticias/123448/los-desafios-que-tiene-chile-en-materia-de-recursos-hidricos
http://www.uchile.cl/noticias/123448/los-desafios-que-tiene-chile-en-materia-de-recursos-hidricos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_agua_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-recursos-hidricos/cuencas-internacionales
https://www.argentina.gob.ar/subsecretaria-de-recursos-hidricos/cuencas-internacionales


 
217 

 

BRITANNICA. Amazon River. 2018. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/place/Amazon-River>. Acesso em: 12 abr. 2018. 

 

CAGNON, José Angelo; PORTO, Luiz Gonzaga Campos. Gestão de Energia. Engenharia 

de Produção, [S.L], fev. 2016. Disponível em 

<http://www4.feb.unesp.br/dee/docentes/cagnon/ENERGIA/GESTAO%20ENERGETICA.pd

f>. Acesso em: 18 jan. 2018 

CAJUEIRO, Priscila L. Os “direitos de natureza” da Constituição do Equador de 2008 

sob a ótima da Teoria dos direitos Subjetivos: a teoria do interesse. 2013. Disponível em: 

<https://www.webartigos.com/artigos/os-direitos-de-natureza-da-constituicao-do-equador-de-

2008-sob-a-otima-da-teoria-dos-direitos-subjetivos-a-teoria-do-interesse/109703>. Acesso 

em: 1 mai. 2018.  

CASTRO, Jose Esteban. A gestão da água na América Latina. 2012.  Disponível em: 

<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2834%3Acati

d=28&Itemid=23> Acesso em: 17 jan. 2018. 

CEPAL. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA REPUBLICA 

ARGENTINA. 2000,  p. 15. Disponível em: 

<https://www.cepal.org/drni/proyectos/samtac/inar00200.pdf> Acesso em: 18 maio 2018. 

 

CEPAL. Legislación del Agua en Bolivia. 2002, p.19. Disponível em: 

<https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir4.pdf> Acesso em: 18 maio 2018. 

 

CEPAL. URUGUAY Y LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HIDRICOS. Cap. 3. 

Disponível em: 

<https://www.cepal.org/samtac/noticias/documentosdetrabajo/1/23451/InUr00100.pdf> 

Acesso em: 18 maio 2018. 
 

CHILE. Código de Águas. Lei. 1981. Disponível em: 

<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605>. Acesso em: 1 mai. 2018. 

Colombia: uno de los más ricos en recursos hídricos. El Universal. Bogotá, 8 de abril 

2011. Disponível em: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/colombia-uno-de-

los-mas-ricos-en-recursos-hidricos-18471>. Acesso em: 1 mai. 2018. 

ESTADÃO. Brasil cede ao Paraguai em acordo de Itaipu. 2009. Disponível em: 

<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-cede-ao-paraguai-em-acordo-de-

itaipu,404543>. Acesso em: 03 maio 2018. 

 

ESTE es Ecuador Ahora, Este es Ecuador ahora en turismo verde. 2017. (1m59s) 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ALCVE0ufsbQ>. Acesso: 1 mai. 2018. 

FIM DE LITÍGIO: Peru e Equador assinam acordo de paz. Folha de S. Paulo. São Paulo, 

26 out. 1998. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft26109805.htm>. Acesso 

em: 1 mai. 2018. 

https://www.webartigos.com/artigos/os-direitos-de-natureza-da-constituicao-do-equador-de-2008-sob-a-otima-da-teoria-dos-direitos-subjetivos-a-teoria-do-interesse/109703
https://www.webartigos.com/artigos/os-direitos-de-natureza-da-constituicao-do-equador-de-2008-sob-a-otima-da-teoria-dos-direitos-subjetivos-a-teoria-do-interesse/109703
https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir4.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/colombia-uno-de-los-mas-ricos-en-recursos-hidricos-18471
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/colombia-uno-de-los-mas-ricos-en-recursos-hidricos-18471
https://www.youtube.com/watch?v=ALCVE0ufsbQ
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft26109805.htm


 
218 

 

GARZÓN, Rene Patricio Bedón. Aplicação dos direitos da natureza no Equador. Veredas 

do Direito, Belo Horizonte,  v.14  n.28  p.13-32  Janeiro/Abril de 2017. Disponível em: 

<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1038>. Acesso em: 1 

mai. 2018. 

GUIMARÃES, Fernando. Os recursos hídricos, a sustentabilidade e a geração de 

empregos. 2016. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/os-recursos-

h%C3%ADdricos-sustentabilidade-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-fernando-

guimaraes?trk=related_artice_OS%20RECURSOS%20H%C3%8DDRICOS%2C%20A%20S

USTENTABILIDADE%20%20E%20A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DE%20EMPRE

GOS._article-card_title>. Acesso em: 28 jul. 2018. 

GUSSOLI, Felipe Klein. A natureza como sujeito de direito na Constituição do Equador: 

considerações a partir do caso Vilacamba. 2014. Disponível em: 

<http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/Artigo-Felipe-Gussoli-

classificado-em-1%C2%BA-lugar-.pdf>. Acesso em: 1 mai. 2018. 

IWLP. Acordo sobre o Aquífero Guarani. 2010. Disponível em: 

<https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Guarani_Aquifer_Agreeme

nt-Portuguese.pdf> Acesso em: 10 abr.. 2018. 

 

ISHMAEL, Odeen. The Trail of Diplomacy: The Guyana-Venezuela Border Issue. Vol. 

II. GNI Publications. Disponível em: 

<http://www.guyana.org/features/trail_diplomacy.html>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

ITAIPU BINACIONAL. Itaipu e Yacyretá firmam acordo inédito. 2010. Disponível em: 

<https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/itaipu-e-yacyreta-firmam-acordo-

inedito> Acesso em: 19 ago. 2018. 

ITAMARATY. República Cooperativa da Guiana. Ministério das relações exteriores. 

Disponível em: < 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=64

36&amp;Itemid=478&amp;cod_pais=GUY&amp;tipo=ficha_pais&amp;lang=pt-BR>. 

Acesso em: 12 mar. 2018. 

ITAMARATY. Brasil coopera com 35 países, de 4 continentes, no tema da água. 2018. 

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/18514-brasil-coopera-

com-35-paises-de-4-continentes-no-tema-da-agua>. Acesso em: 03 maio 2018. 

 

ITAMARATY. Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). 2017. 

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-

regional/691-organizacao-do-tratado-de-cooperacao-amazonica-otca>. Acesso em: 12 abr. 

2018. 

 

http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1038
https://pt.linkedin.com/pulse/os-recursos-h%C3%ADdricos-sustentabilidade-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-fernando-guimaraes?trk=related_artice_OS%20RECURSOS%20H%C3%8DDRICOS%2C%20A%20SUSTENTABILIDADE%20%20E%20A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DE%20EMPREGOS._article-card_title
https://pt.linkedin.com/pulse/os-recursos-h%C3%ADdricos-sustentabilidade-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-fernando-guimaraes?trk=related_artice_OS%20RECURSOS%20H%C3%8DDRICOS%2C%20A%20SUSTENTABILIDADE%20%20E%20A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DE%20EMPREGOS._article-card_title
https://pt.linkedin.com/pulse/os-recursos-h%C3%ADdricos-sustentabilidade-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-fernando-guimaraes?trk=related_artice_OS%20RECURSOS%20H%C3%8DDRICOS%2C%20A%20SUSTENTABILIDADE%20%20E%20A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DE%20EMPREGOS._article-card_title
https://pt.linkedin.com/pulse/os-recursos-h%C3%ADdricos-sustentabilidade-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-fernando-guimaraes?trk=related_artice_OS%20RECURSOS%20H%C3%8DDRICOS%2C%20A%20SUSTENTABILIDADE%20%20E%20A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DE%20EMPREGOS._article-card_title
https://pt.linkedin.com/pulse/os-recursos-h%C3%ADdricos-sustentabilidade-e-gera%C3%A7%C3%A3o-de-fernando-guimaraes?trk=related_artice_OS%20RECURSOS%20H%C3%8DDRICOS%2C%20A%20SUSTENTABILIDADE%20%20E%20A%20GERA%C3%87%C3%83O%20DE%20EMPREGOS._article-card_title
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/Artigo-Felipe-Gussoli-classificado-em-1%C2%BA-lugar-.pdf
http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/Artigo-Felipe-Gussoli-classificado-em-1%C2%BA-lugar-.pdf


 
219 

 

MACIEL, Heitor Cardoso. A crise venezuelana e sua repercussão na OEA. 12 de maio de 

2018. 2016. https://pucminasconjuntura.wordpress.com/2016/05/23/a-crise-venezuelana-e-

sua-repercussao-na-oea/.  

MARTINEZ, Esther. Suriname. Disponível em: <http://suriname-

ebe.blogspot.com.br/2014/05/hidrografia.html>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

MATUS, Nancy et al. Recursos hídricos en Chile: Desafíos para la Sustenbilidad. 1ªed. 

Programa Chile Sustentable. 2004. Disponível em: 

<http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/otros_documentos/recur_hidr_chile_desaf_sust.p

df>. Acesso em: 1 mai. 2018. 

MENDONÇA, Claudio. Bacia Platina: Uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. 

2005. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/bacia-platina-uma-

das-maiores-bacias-hidrograficas-do-mundo.htm>. Acesso em: 29 mar. 2018. 

Ministerio del Ambiente - Peru. Nuevo impulso para la sostenibilidad hídrica: GEF 

financiará proyecto de gestión integrada de los recursos hídricos en el sistema Titicaca-

Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa. 2016. Disponível em: 

<http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/nuevo-impulso-para-la-sostenibilidad-hidrica-

gef-financiara-proyecto-de-gestion-integrada-de-los-recursos-hidricos-en-el-sistema-titicaca-

desaguadero-poopo-salar-de-coipasa/>. Acesso em: 03 maio 2018. 

 

MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS. Chile cuida su agua: Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos. Disponível em: 

<https://www.mop.cl/Documents/ENRH_2013_OK.pdf>. Acesso em: 1 mai. 2018. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Destacan la importancia 

del sistema de redes para la información relevante sobre el ciclo completo del agua. 

2017. Disponível em: <http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias/destacan-la-importancia-

del-sistema-de-redes-para-la-informacion-relevante-sobre-el-ciclo-completo-del-agua>. 

Acesso em: 01 maio 2018. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Paraguay asume la 

conducción del Sistema de la Cuenca del Plata. 2017. Disponível em: 

<http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias/paraguay-asume-la-conduccion-del-sistema-de-

la-cuenca-del-plata>. Acesso em: 03 maio 2018. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores - Peru. Cooperación internacional, ciencia y 

tecnología: Cooperación Internacional. 2018. Disponível em: 

<http://www.rree.gob.pe/SitePages/politica.aspx#americas>. Acesso em: 01 maio 2018. 

 

MMA. Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. 

2003, p. 8. Disponível em: 

http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/otros_documentos/recur_hidr_chile_desaf_sust.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/otros_documentos/recur_hidr_chile_desaf_sust.pdf
https://www.mop.cl/Documents/ENRH_2013_OK.pdf


 
220 

 

<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/plano_joanesburgo.pdf>  Acesso em: 

10 abr. 2018. 

 

MMAYA. Gobierno socializa estrategia nacional de agua y saneamiento en áreas 

rurales. 2017, §6. Disponível em: 

<http://www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,2073.html> Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

Nações Unidas. Agenda 2030. 2015. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

Nações Unidas. Integrated Water Resources Management (IWRM). 2014. Disponível em: 

<http://www.un.org/waterforlifedecade/iwrm.shtml>. Acesso em: 13 abr. 2018 

 

NOSCHANG, Patrícia Grazziotin. Gestão de águas subterrâneas e o aquífero Guarani. 

Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 

Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, n.1, 1º quadrimestre de 2012. Disponível em: 

www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791   

 

OEA. Quem Somos. Disponível em <http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp>. Acesso 

em: 10 jan. 2018. 

OEA. Integrated Water Resources Management: Mission-Framework. 2018. Disponível 

em: <http://www.oas.org/en/sedi/dsd/IWRM/about_IWRM/mission-framework.asp>. Acesso 

em: 14 abr. 2018. 

 

OEA. La oea y los objetivos de desarrollo sostenible 2030 una relación estratégica. 2018. 

Disponível em: <http://www.oas.org/es/centro_noticias/storify/la-oea-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible-2030-una-relacion-estrategica.asp>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

OEA. O tratado de cooperação Amazônica. 1993. Disponível em: 

<https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea08b/ch14.htm> Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

OMS. United Nations Conference on Water (Mar del Plata 1977). 1977.  Disponível em: 

<http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf> Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

ONU. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1992, 

Cap. 18, p. 267. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf> 

Acesso em: 31 jul. 2018. 

 

ONU. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos. 2016. Disponível: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea08b/ch14.htm
http://www.who.int/water_sanitation_health/unconfwater.pdf
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pdf


 
221 

 

ONUBR. Workshop sobre gestão de águas no brasil e nos países do escudo das guianas 

será realizado em caiena. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/workshop-sobre-gestao-

das-aguas-em-paises-do-escudo-das-guianas-sera-realizado-em-caiena-guiana-francesa/>. 

Acesso em: 10 de março 2018. 

OTCA. República cooperativa da Guiana. Disponível em: 

<http://otca.info/portal/admin/_upload/paises/pdf/guyana_pt.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

Pan American Health Organization. Uruguai. 2012. Disponívem em: 

<https://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?option=com_content&view=article&id=65:uruguay&Itemid=172&lang=pt> 

Acesso em: 18 maio. 2018. 

PARLAMENTO. Constitucion de la República Vigente. Disponível em: 

<https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion> Acesso em: 18 maio. 2018. 

PINTO, Elis. Geopolítica da Água. Revista de Geopolítica, v. 8, nº 1, p. 19 - 32, jan./jun. 

2017. Disponível em: 

<http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/view/172> Acesso 

em: 05 mar. 2018. 

Portal Saneamento Básico. A importância dos recursos hídricos e os grandes desafios 

para seus múltiplos usos. <https://www.saneamentobasico.com.br/a-importancia-dos-

recursos-hidricos-e-os-grandes-desafios-para-seus-multiplos-usos/>. Acesso em:18 jan. 2018. 

PORTO, Monica F.; PORTO, Rubem La Laina. Gestão de bacias hidrográficas. Estud. av. 

vol.22 no.63 São Paulo  2008. Disponível em < http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

40142008000200004> Acesso em: 18 jan. 2018. 

R7 NOTÍCIAS. Atitude do Paraguai em questionar acordo de Itaipu é tiro no coração do 

Mercosul. 2012. Disponível em: <http://noticias.r7.com/internacional/noticias/atitude-do-

paraguai-em-questionar-acordo-de-itaipu-e-tiro-no-coracao-do-mercosul-20120818.html>. 

Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política e gestão internacional de recursos naturais. 

2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142010000100008>. Acesso: 05 mar. 2018.    

RODRIGUES, Bernardo Salgado. A geopolítica da água na América do Sul. In: Diálogos 

Internacionais. Rio de Janeiro, v. 4, ago. 2015. Disponível em: 

<http://www.dialogosinternacionais.com.br/2015/08/a-geopolitica-da-agua-na-america-do-

sul.html>. Acesso em: 28 jul. 2018. 

RODRIGUES, Bernardo Salgado. Geopolítica dos recuros naturais estratégico na 

América do Sul. Perspectivas, São Paulo, v. 45, p. 63-87, jan./jun. 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/6248>. Acesso em: 05 mar. 2018. 

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_content&view=article&id=65:uruguay&Itemid=172&lang=pt
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_content&view=article&id=65:uruguay&Itemid=172&lang=pt
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/view/172
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100008
http://www.dialogosinternacionais.com.br/2015/08/a-geopolitica-da-agua-na-america-do-sul.html
http://www.dialogosinternacionais.com.br/2015/08/a-geopolitica-da-agua-na-america-do-sul.html
https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/6248


 
222 

 

Toda Matéria. Usina hidrelétrica. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/usina-

hidreletrica/>. Acesso em: 19 jan. 2018. 

SANT’ANNA, Fernanda Mello. As instituições internacionais e a gestão compartilhada 

dos recursos transfronteiriços. 2008. Disponível em: 

<http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT13-225-285-20080510162248.pdf>. 

Acesso em: 05 mar. 2018.  

SANT’ANNA, Fernanda Mello. AS FRONTEIRAS POLÍTICAS NA BACIA 

AMAZÔNICA E A COOPERAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS COMPARTILHADOS. In: COLOQUIO INTERNACIONAL DE 

GEOCRÍTICA, 12, 2012, Bogota. Acta. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2012. p. 1 - 

15. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/05-F-Mello.pdf>. Acesso 

em: 12 abr. 2018. 

 

TUNDISI, José Galizia. Recursos hidrícos no futuro: problemas e soluções. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n63/v22n63a02.pdf>. Acesso em: 05  mar. 2018.  

VILLAR, Pilar Carolina. Governança Hídrica na América Latina. Unidade 03, Programa 

de Capacitação para a Gestão de Águas. Agência Nacional de Águas, 2013. Disponível em: 

<https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/bitstream/ana/78/6/UNIDADE_3.pdf>.  Acesso em: 

28 jul. 2018. 

ZUFFO, Antonio Carlos, ZUFFO, Monica Soares Resio. Gerenciamento de Recursos 

Hídricos: Conceituação e Contextualização. 1ª edição, Rio de Janeiro. Elsevier, 2016.  

  

http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT13-225-285-20080510162248.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n63/v22n63a02.pdf
https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/bitstream/ana/78/6/UNIDADE_3.pdf


 
223 

 

 

Felipe Justo José Dessoy Caraballo164 

Micaela Gonçalves Diaz165 

Pedro Henrique Iranço Silva166 

Victor Domingues Ventura Pires167 

 

Este guia de estudos tem como objetivo apresentar de que forma a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), em conjunto com seus membros, têm tratado a questão do reconhecimento 

da República Popular da China como uma economia de mercado, que lhe asseguraria a revisão 

de medidas tomadas quanto a entrada de produtos chineses nos demais membros da OMC. A 

entrada da China na OMC, em 2001, tem gerado questionamentos por parte dos integrantes da 

organização - principalmente dos Estados Unidos e do Bloco Europeu - sobre o status chinês e 

sua relevância no âmbito da organização. Uma “guerra comercial” entre Estados Unidos e 

China alimenta uma incerteza de nefastos efeitos na economia mundial que, uma vez que 

venham a ocorrer, podem gerar um caráter duvidoso acerca das previsões sobre a evolução dos 

negócios internacionais. Portanto, busca-se trazer para este guia uma demonstração do amplo 

processo pelo qual a China vem passando no que tange ao reconhecimento - ou não - como 

economia de mercado, assim como, à sua integração no sistema multilateral de comércio. Tais 

decisões geram oportunidades e riscos à sua economia, assim como às economias de seus 

parceiros. Deste modo, o desafio na simulação consiste na discussão e formulação de acordos 

e tratados que demonstrem a posição adotada por cada Estado acerca do status chinês enquanto 

economia de mercado ou economia de Estado, decidindo pelo aceite ou recusa de sua adesão 

definitiva à organização. 

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio, China, Economias de Mercado 
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Nesta seção serão apresentadas as características atinentes ao funcionamento da OMC, 

de modo que haja a total compreensão das estruturas e particularidades que permeiam a atuação 

desta organização internacional, bem como, sua relevância nas decisões tomadas na arena 

internacional no que concerne às negociações econômicas entre seus Estados-membros. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) - em inglês World Trade Organization 

(WTO) - é um órgão internacional fundado em 1995 que substituiu o antigo Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT)168. Com a sede localizada em Genebra, a OMC conta atualmente 

com 160 países membros e suas três  línguas oficiais são: inglês, espanhol e francês. 

A OMC tem como principal objetivo administrar o sistema multilateral e plurilateral 

entre os países, proporcionando e regulamentando o livre comércio entre as nações 

participantes, a fim de diminuir as barreiras comerciais e alfandegárias, de modo a facilitar as 

trocas econômicas em âmbito internacional. Ficou estabelecido também, que a OMC teria o 

papel de supervisionar as políticas comerciais dos países e trabalharia em conjunto com o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) na adoção de políticas econômicas em nível 

global.  

 

Desde janeiro de 1995, mais de 300 disputas, das mais abrangentes áreas do comércio, 

foram levadas à OMC para resolução. No regime multilateral de comércio, o órgão de resolução 

de litígios da OMC posiciona-se como a espinha dorsal da organização. Todo Estado-membro 

automaticamente reconhece a competência do Órgão de Soluções de Controvérsias pela 

exclusividade de ser um aparato único dos membros, sendo estes os únicos que podem 

legitimamente usar-se da capacidade processual de participarem do sistema com caráter 

interestatal. O Órgão de Soluções de Controvérsias é específico, cuja composição é feita por 

todos os Membros da OMC que se reúnem regularmente. Estes encontros acontecem 

                                                           
168 General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, foi um acordo internacional estabelecido em 1947, o qual 

tratava-se de um conjunto de regras e concessões tarifárias que destinavam impulsionar o livre comércio 

internacional e frear barreiras comerciais. 
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normalmente uma vez por mês com o objetivo de analisar os casos que são passíveis de 

controvérsias e conceder os encaminhamentos necessários aos mesmos.   

Após absorver o GATT, a OMC implantou um novo sistema de solução de 

controvérsias, visando a resolução das disputas relativas à aplicação e interpretação dos acordos 

da OMC169. Este sistema é constituído por dois mecanismos: power oriented e rule oriented; 

ambos complementares e essenciais para evitar interpretações unilaterais das controvérsias.  O 

power oriented usa uma abordagem orientada pelo poder; enquanto o rule oriented utiliza uma 

abordagem orientada pelas normas internacionais. O mecanismo de rule oriented foi adotado 

pela OMC, pois ele evita o unilateralismo político além de garantir previsibilidade e 

estabilidade. Tendo isso em vista, os Estados-membros que visam utilizar o Órgão de Resolução 

de Conflitos (ORD) devem solicitar a abertura de um painel; No entanto, caso todos os Estados-

membros julguem que o mesmo não é necessário, este não será instituído. Nos casos em que há 

abertura do painel, qualquer Estado que tiver interesse em ingressar na disputa poderá 

manifestar-se e deverá ser ouvido pelos demais.  

 Desde os tempos mais remotos, a prática do comércio depende do entendimento mútuo 

das partes, e isto não seria diferente para o comércio internacional. Para o funcionamento geral 

do comércio entre nações, é necessário um amplo aceite de conceitos pré-definidos entre as 

partes, que facilitem as negociações e o estabelecimento de regras. Todavia, estas conceituações 

sofrem distorções de Estado para Estado, não estando amplamente em sintonia, o que acaba por 

gerar problemáticas de entendimento no mercado internacional que, por vezes, são levadas para 

considerações pelos órgãos da OMC (THORSTENSEN, 2001).  

No intuito de esclarecer os conceitos que irão embasar as discussões propostas aqui, 

cabe-se o detalhamento sobre essas significações das principais terminologias que são utilizadas 

no comércio internacional: 

a) Economia de Mercado: para entender esse termo podemos nos concentrar em duas 

definições, oferecidas pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) e pelo Banco Mundial.  

                                                           
169 Original: A national economy of a country that relies heavily upon market forces to determine levels 

of production, consumption, investment and savings without government intervention. 
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A UNCTAD define Economia de Mercado como “uma economia nacional que depende 

unicamente das forças do mercado para determinar os níveis de produção, consumo, 

investimento e poupança, sem intervenção do governo170” (UNCTAD, s.d, tradução nossa). Por 

sua vez, o Banco Mundial (2013) possui a seguinte definição, conforme estabelecido no dossiê 

enviado a Tchecoslováquia, como parte de sua política econômica de ascensão ao status de 

Economia de Mercado: 

Uma economia de mercado requer um sistema bancário moderno, com uma 

clara divisão de trabalho entre o Banco Central, responsável pela política 

monetária e pela supervisão bancária, por um lado, e pelo setor bancário 

comercial, por outro. O Estado deve desempenhar um papel ativo para 

promover a concorrência e evitar monopólios. [...]. Assim, o estado também 

precisa evitar controles e regulamentações que possam ser usados para 

fortalecer os poderes de monopólio (por exemplo, controles sobre o 

estabelecimento ou expansão de atividades econômicas não claramente 

justificadas pela necessidade de zoneamento, levando em consideração saúde 

e segurança, ou a alocação de licenças de importação de insumos essenciais 

para um grupo de produtores)
171

. (BANCO MUNDIAL, 2013, p. xx, 

tradução nossa). 

Dessa forma, verifica-se que a definição proposta pelo Banco Mundial mostra-se muito 

mais ampla e aborda não somente as questões referentes ao mercado, mas também as relativas 

ao sistema financeiro e monetário.    

b) Economia de Não-Mercado: seria o termo avesso do explicado acima, definido pela 

UNCTAD como:  

Uma economia nacional em que o governo procura determinar a atividade 

econômica em grande parte por meio de um mecanismo de planejamento 

central, como na antiga União Soviética, em contraste com uma economia 

de mercado que depende fortemente das forças do mercado para alocar 

recursos produtivos. Numa economia "não mercantil", as metas de produção, 

preços, custos, alocações de investimento, matérias-primas, trabalho, 

comércio internacional e a maioria dos outros agregados econômicos são 

manipulados dentro de um plano econômico nacional elaborado por uma 

autoridade central de planejamento; Assim, o setor público toma as 

                                                           
170 Original: A market economy requires a modern banking system with a clear division of labor between 

the Central Bank in charge of monetary policy and bank supervision on the one hand, and the 
commercial banking sector on the other. The state must play an active role to promote competition and 
avoid monopolies. […]. Thus, the state also needs to avoid controls and regulations that may be used 
to strengthen monopoly powers (for example, controls on the establishment or expansion of economic 
activities not clearly justified by necessary zoning, health and safety considerations; or the allocation of 
import licenses for essential-inputs to a favored group of producers). 
171Original: A national economy in which the government seeks to determine economic activity largely 

through a mechanism of central planning, as in the former Soviet Union, in contrast to a market economy 
which depends heavily upon market forces to allocate productive resources. In a "non-market" 
economy, production targets, prices, costs, investment allocations, raw materials, labor, international 
trade and most other economic aggregates are manipulated within a national economic plan drawn up 
by a central planning authority; hence, the public sector makes the major decisions affecting demand 
and supply within the national economy. 
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principais decisões que afetam a demanda e a oferta dentro da economia 

nacional172. (UNCTAD, s.d, tradução nossa). 

Verifica-se, dessa forma, a necessidade de inserir o Estado como o principal condutor e 

regulador de uma economia de não-mercado.   

 

c) Dumping: Thorstensen (2001, p. 115) nos oferece uma síntese de fácil compreensão 

sobre o conceito de Dumping como “Um caso de comércio desleal seria a exportação de 

produtos “dumpeados”, isto é, com preços abaixo do valor normal, ou seja, abaixo do preço 

praticado pela empresa exportadora em seu mercado doméstico”.   

É importante ressaltar que a OMC não condena tais práticas, vindo a manifestar-se 

somente quando estas afetam o comércio internacional. 

 d) Anti-Dumping: A OMC (2018, tradução nossa) define, de maneira ampla, o termo 

como “[...] cobrar um imposto-extra de importação sobre o produto específico do país 

exportador, de maneira a trazer sua tarifa para o preço mais próximo do “valor normal” ou para 

remover o dano à indústria doméstica no país importador.”173  

 e) Barreiras Tarifárias: Existem três tipos de barreiras tarifárias: I) Ad Valorem, uma 

taxa tarifária cobrada como porcentagem do preço; II) uma tarifa cobrada em relação a 

quantidade de produto importado (quanto maior a quantidade, maior a tarifa); e III) uma mista, 

combinando as duas anteriores (THORSTENSEN, 2001). 

Nesta seção será abordado o histórico do Estado chinês, principalmente no que concerne ao 

âmbito da OMC. O objetivo desta seção consiste em demonstrar o processo de compreensão acerca de 

como têm se dado a participação da China no que tange às negociações comerciais com os demais 

Estados-membros. 

 

                                                           
172 Original: A national economy in which the government seeks to determine economic activity largely 

through a mechanism of central planning, as in the former Soviet Union, in contrast to a market economy 
which depends heavily upon market forces to allocate productive resources. In a "non-market" 
economy, production targets, prices, costs, investment allocations, raw materials, labor, international 
trade and most other economic aggregates are manipulated within a national economic plan drawn up 
by a central planning authority; hence, the public sector makes the major decisions affecting demand 
and supply within the national economy.  
173 Original: [...] typically anti-dumping action means charging extra import duty on the particular product 

from the particular exporting country in order to bring its price closer to the “normal value” or to remove 
the injury to domestic industry in the importing country. 
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A China, durante a época do Império Britânico, era um Estado com a economia baseada 

na agricultura familiar e reduzido comércio com o exterior. Ela sofreu grandes perdas durante 

a guerra do ópio, quando o Reino Unido a forçou a aceitar a entrada da droga em seu território 

em detrimento do lucro. Com a entrada do ópio, a China passou a ter uma séria crise na saúde 

pública pois grande parte da população se tornou viciada na droga. Quando o governo chinês 

baniu o ópio, o Reino Unido declarou guerra à China174 e ganhou, impondo a entrada do ópio 

novamente e tornando Hong Kong um protetorado inglês até 1997 (ROBLIN, 2016). 

Após a guerra do ópio até os últimos dias que Hong Kong pertenceu ao Reino Unido, 

cresceu na cultura chinesa uma grande aversão ao ocidente por causa do que eles chamam de 

“Século da Humilhação” por conta de todo o abuso causado pelas potências europeias, 

principalmente pela Inglaterra (ROBLIN, 2016, p.2). Após a Segunda Guerra, diversos países 

colonizados pelas potências da época criaram a conferência de Bandung para discutir entre os 

países recém descolonizados e os que estavam no processo de descolonização uma maneira de 

atingirem o desenvolvimento dos mesmos. Nessa conferência, uma série de processos e 

cooperações entre os membros foram criadas para alavancar a economia sem depender das 

potências ocidentais. Foi definido entre os países uma política de neutralidade para não 

tomarem lados na Guerra Fria. 

Com o início da Guerra Fria, diversos países deixaram a política de neutralidade de lado 

e se juntaram ao bloco capitalista ou ao bloco comunista. A China, devida a sua aversão ao 

ocidente por conta de todos os abusos e, por ser um grande aliado em potencial para a antiga 

URSS, se aliou ao bloco comunista mudando seu nome para República Popular da China, sobre 

a liderança de Mao Zedong. Durante esse governo, a China sofreu diversas mudanças na sua 

infraestrutura econômica que causaram o fechamento comercial do país ao longo da Guerra 

Fria e a instauração de uma economia planificada.  

A economia planificada consiste na total intervenção do Estado nos meios de produção, 

incluindo o planejamento prévio do que produzir por parte de especialistas do governo 

(GUIMARÃES, 2012). Após a Guerra Fria e a queda da URSS, em 1991, a China continuava 

                                                           
174 Em 1830, os ingleses obtiveram exclusividade das operações comerciais no porto de Cantão. A 

China exportava seda, chá e porcelana, então em moda no continente europeu, enquanto a Grã-
Bretanha sofria um grande défice comercial em relação à China. Para compensar suas perdas 
econômicas, a Grã-Bretanha traficava o ópio indiano para a China O governo de Pequim resolveu 
proibir o tráfico de ópio, o que levou a coroa britânica a lançar mão de sua força militar. 
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se reconhecendo como um Estado comunista e manteve o seu posicionamento político e 

econômico. Foi só em 1976, com a morte de Mao Zedong, que a China passou a iniciar o seu 

processo de abertura econômica. Em 1979, sobre a liderança de Deng Xiaoping, inúmeras 

reformas ocorreram na estrutura econômica chinesa na tentativa de transformar-se numa 

economia de mercado nos moldes capitalistas (VAZ-PINTO, 2012). 

O grande passo iniciado nesse governo foi a criação das Zonas Econômicas Especiais 

(ZEEs). As ZEEs são localizadas no litoral chinês e possuem a completa abertura do mercado 

ao capital estrangeiro, compondo as regiões mais desenvolvidas da China. Nos últimos 25 anos, 

ela foi a nação com um dos maiores crescimentos econômicos do mundo, tendo um aumento 

de quase 10% no PIB por ano. Apesar disso, o rápido crescimento trouxe uma grande 

desigualdade social, enquanto impostos e outras taxas são reduzidas nas ZEEs, a parte rural da 

China tem altos impostos e um alto índice de pobreza e fome. Essas desigualdades têm gerado 

diversas manifestações e protestos por parte da população chinesa que questiona o governo, 

porém, por conta da repressão do governo chinês, a população rural continua sofrendo por causa 

da desigualdade (BEATRIZ FERRARI, 2011). 

Desde a sua fundação até os dias atuais a República Popular da China é um dos únicos 

Estados remanescentes da Guerra Fria que ainda se declaram um governo comunista. Apesar 

da abertura comercial e da grande ascensão econômica, a China continua sendo um país fechado 

politicamente tendo o PCC (Partido Comunista Chinês) como o único partido no poder desde a 

instauração do comunismo na Guerra Fria. 

BRICS é o acrônimo das parcerias comerciais entre Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul, consideradas economias emergentes no âmbito internacional. Apesar de não ser um 

bloco econômico, o BRICS tem como objetivo a cooperação entre os cinco países em prol do 

desenvolvimento de cada um. 

A China tem uma posição muito forte no BRICS, sendo um gigante das importações e 

exportações. Em 2014, o presidente chinês Xi Jinping criticou atitudes protecionistas e 

defendeu um posicionamento mais aberto dos outros quatros países em relação aos seus 

mercados (PRESIDENTE, 2017). 
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O fortalecimento do BRICs pode ser evidenciado através da criação do Banco de 

Desenvolvimento multilateral, que ocorreu em 2014. O banco está configurado para promover 

uma maior cooperação financeira e de desenvolvimento entre os cinco mercados emergentes. 

A sede da instituição fica em Xangai, na China. 

Atualmente, o partido no poder na República Popular da China ainda é o Partido 

Comunista Chinês, tendo como seu secretário geral Xi Jinping, também atual presidente da 

China. Xi Jinping assumiu como presidente da China após o seu antecessor Hu Jintao em 2013. 

Até então, Xi Jinping está em seu segundo mandato e irá para o seu terceiro como presidente, 

prometendo diversas mudanças para alavancar ainda mais a economia e a capacidade militar 

chinesa (PARLAMENTO, 2018). Enquanto essas reformas acontecem, as tensões com os 

países ocidentais começam a aumentar novamente, principalmente com os Estados Unidos, pela 

posição chinesa em relação à Coreia do Norte, sendo a China uma intermediária entre as duas 

nações e a principal fornecedora da Coréia do Norte. 

Outro problema para a República Popular da China (RPC) é Taiwan. Enquanto Taiwan 

se declara a verdadeira China e independente da RPC, a RPC clama soberania sobre Taiwan 

como se ela fosse somente mais uma província. Nas Américas, os Estados Unidos sobre o 

governo de Donald Trump têm cada vez mais taxado os produtos chineses sobre a justificativa 

de estar protegendo o seu mercado interno daquilo que o próprio presidente chamou de “invasão 

chinesa” (EUA ,2018). Apesar das diversas tensões políticas e econômicas que a República 

Popular da China passa atualmente, não há expectativa de um recuo econômico para ela, pois 

o governo de Xi Jinping estará abrindo ainda mais a sua economia podendo, futuramente, 

superar os Estados Unidos em desempenho e dinamismo. 

A China teve seu processo de abertura comercial em um passado recente, durante a 

década de 1970, com Deng Xiaoping. A China, em conjunto com 23 países, foi signatária do 

GATT em 1948; contudo, se retirou em 1949 depois da Revolução Chinesa. Seu interesse pela 

abertura comercial levou o país a retornar ao GATT sob o argumento que “a concorrência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xangai
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internacional aceleraria as reformas econômicas empreendidas no país [...]”175 (CHOW, 2001, 

p. 6, tradução nossa).  

Porém, o processo de adesão perdurou por 15 anos e contou com duas problemáticas 

centrais: a) a transição do GATT para a OMC e; b) a forte interferência do Estado na economia. 

Esta segunda problemática demonstrou diversos desafios para a adesão da China à OMC: tarifas 

elevadas de importação, barreiras não-tarifárias, proteção inadequada de direitos de propriedade 

intelectual, entre outros (MORRISON, 2002; PRIME, 2002). Em 1999, houve a normalização 

das relações comerciais com os EUA, a qual verificou diversas questões relativas às barreiras 

tarifárias e não tarifárias, o que considera-se  um passo importante para que, em 2001, a adesão 

da China fosse concluída com a aprovação de todos os membros.  

A adesão da China à OMC (em 2001) foi formalizada por um documento chamado de 

“Protocolo de Acessão”. Nele, está previsto que, em 2016, o país passaria a ser reconhecido 

como economia de mercado (PRIME, 2002). Todavia, há questionamentos sobre se o texto de 

fato obriga os países a fazê-lo, já que o reconhecimento da China como uma economia de 

mercado viria a reverberar nas economias de diversos países. Exemplificando, em análise 

investigativa para avaliar uma prática desleal de comércio, seria necessário observar o valor 

nominal de um produto em âmbito interno para averiguar sua dissonância para com o preço 

exportado; enquanto no caso chinês, isso não é feito devido ao controle estatal na economia. 

 

Uma das principais críticas feitas à China vem do maior consumidor de seus produtos 

no exterior: a União Europeia (UE). De acordo com números da própria UE, em 2013, quase 

300 bilhões de euros foram importados em produtos da China, sendo o segundo colocado os 

EUA, com o montante de um pouco mais de 200 bilhões de euros em importações para o bloco 

(CE, 2016).  

Unindo-se às críticas do Japão e dos EUA, a UE, apesar de não se endereçar diretamente 

à China, apresentou uma nova política anti-dumping, visando sobretaxar produtos vindos de 

qualquer país sob suspeita de praticar o comércio desleal. Todavia, devido a divisões internas 

(CHINA, 2016), o bloco só tomou ordem da política um ano depois, em 2014. 

                                                           
175 Tradução: international competition would accelerate the economic reforms undertaken in the 

country [...]. 
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A decisão da União Europeia fixou-se em torno de extinguir a distinção entre Economia 

de Mercado e Economia de Não-Mercado, já que as distinções dentro da OMC sobre tal termo 

pareceram causar pouco efeito sobre a decisão da China de usar o status de Economia de 

Mercado. Logo, a política anti-dumping passou a ser aplicada àqueles países que apresentam 

uma distorção aparente de mercado, independentemente de sua classificação na OMC, 

permitindo ao bloco aplicar tarifas semelhantes àquelas praticadas contra as economias que se 

encaixavam na definição dada anteriormente de Economia de Não-Mercado (CE, 2016). 

Além da taxação de produtos, a UE tem revisto sua política quanto aos investimentos 

estrangeiros, em um momento em que a China busca expandir seu portfólio no exterior. De 

acordo com entrevista realizada com Franck Proust, membro francês do Parlamento Europeu 

(UE, 2018) foi revelado que, até o final de 2018, o bloco poderia chegar a um consenso sobre 

a primeira norma para impedir investimentos estrangeiros diretos que afetem a segurança. Em 

meio ao projeto da Nova Rota da Seda, esse tipo de lei seria um novo vetor das relações do 

bloco e do país asiático, já que colocaria não somente os interesses econômicos, mas também 

políticos e securitários da União como forma de retaliação aos expansionismos chineses. 

 

Nesta seção serão apresentados os fatores que levaram o status chinês a ser discutido no 

âmbito da OMC, de modo que seja compreendida a dimensão do problema para a fluência das 

relações comerciais entre os Estados. 

 

A entrada da China na Organização Mundial do Comércio foi uma opção de seu governo 

em adaptar um modelo econômico baseado nos princípios socialistas de economia planejada 

em um modelo de economia de mercado, designado por economia socialista de mercado, bem 

como estabilizar as relações comerciais com os demais países. Logo, apresentou-se a vontade 

política dos membros da OMC de integrarem esse país no seio da organização, que tem por 

objetivo básico a liberalização do comércio por meios de negociação de regras e supervisão da 

sua aplicação (PAVÃO, 2003). 

Desse modo, os interesses foram satisfatórios em ambos os lados: a China, ao 

transformar o comércio internacional em ponto central da sua política de crescimento, 

necessitava da garantia das regras da OMC de que suas exportações não seriam discriminadas; 
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e os demais membros da OMC, atraídos pelo enorme mercado chinês, consideravam que as 

regras existentes seriam garantia de que a invasão dos produtos chineses poderia ser controlada 

(SERRA, 2005). 

No início de 2010, quando a OMC publicou os dados do comércio internacional de 

2009, a China, com exportações de US$ 1,2 trilhão, passou a ser a líder mundial das exportações 

de bens, deslocando a Alemanha (US$ 1,1 trilhão) e os EUA (US$ 1,0 trilhão), que 

tradicionalmente figuravam nas primeiras posições das exportações. Nas importações, os EUA 

ainda lideravam o comércio internacional com US$ 1,6 trilhão, contra US$ 1 trilhão da China 

e US$ 900 bilhões da Alemanha. Em 10 anos, a China multiplicou por 4,8 suas exportações e 

por 5,6 suas importações. Tal resultado demonstra o papel do comércio internacional chinês na 

estratégia de crescimento econômico e o processo de reajuste pelo qual vem passando 

(THORSTENSEN, 2010) 

Há anos, os Estados Unidos possuem com a China um alto déficit comercial, que nada 

mais é que a diferença do volume exportado entre os dois países. Os EUA alegam que isso tem 

ocorrido porque a China lança mão de práticas desleais, como usar hackers para roubar 

propriedade intelectual e segredos comerciais das empresas americanas. O ápice da discussão 

e da tensão foi quando os EUA estipularam tarifas de 25% sobre a importação de aço e 10% 

sobre o alumínio de diversos países. O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil 

(AEB), José Augusto de Castro, fala que: 

“Os EUA miram a China, mas se deram conta de que poderiam provocar um 

embate global generalizado ao disparar contra outros países, como Brasil, 

União Europeia, México e Canadá. Depois disso, o Estado Americano decidiu 

posicionar suas ações contra a China, e desde então os países estão tentando 

tomar medidas mais drásticas o que consequentemente geraram ações de um 

Estado contra o outro” (CASTRO, 2018). 

 

São denominadas guerras comerciais os conflitos iniciados quando um país impõe 

tarifas comerciais à importação de uma nação, que responde sobretaxando os produtos de seu 

concorrente. Quando um Estado quer questionar as práticas comerciais de outro, pode abrir um 

painel na OMC para solicitar mudanças e até mesmo o aval para retaliar o concorrente. Sendo 

assim, as retaliações são consentidas caso a caso, e a entidade avalia se, de fato, há um dano ou 

uma situação injusta concorrencial e se o país [acusado] está autorizado a adotar tarifas contra 

outro neste mercado por determinado tempo.  
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Guerras comerciais podem gerar efeitos negativos para os dois lados, caso não terminem 

em uma solução negociada. Nesse caso, no entanto, como os envolvidos são as duas maiores 

potências mundiais, os lances do conflito tendem a afetar a economia de outros países em nível 

mundial. Devido à enorme interligação de produção e consumo existente, a guerra comercial 

pode levar a uma escalada de tarifas, aumentando os custos às exportações e gerando um ciclo 

de diminuição do comércio internacional. Logo, isso freia o crescimento econômico global 

(CASTRO, 2018). 

O exemplo bem sólido seria a questão das sobretaxas geradas a um produto sobre sua 

cadeia e é o que pode ocorrer com o aço.  

“Se eu taxo o aço e aumenta o custo dessa matéria-prima de vários produtos, 

desde os automobilísticos até eletroeletrônicos, sobe o preço de todos esses 

itens, como cresce o preço no mercado nacional, vou vender menos, gerar 

menos empregos ou até gerar desemprego. Vão sobrar commodities no 

mundo, o que puxa os preços delas para baixo e atinge diretamente todos os 

países emergentes, que são dependentes de exportação delas” (CASTRO, 

2018). 

O governo estadunidense, já sob a chefia do presidente Donald Trump, decidiu agir 

contra a China sem levar suas críticas à OMC, devido ao histórico do país oriental. Desde que 

o gigante asiático se tornou membro da organização, este recorreu à organização para rever as 

imposições levantadas pelos EUA. A China tem um histórico controverso na instituição e, 

mesmo depois de entrar na entidade, o país ignorou as exigências que deveria implantar ao 

longo de 15 anos para ser encarado como uma Economia de Mercado (LAPORTA; GOMES, 

2018). 

Os EUA são a segunda potência comercial do mundo e exportaram, em 2017, bens pelo 

valor de 1,55 bilhão de dólares. Se forem incluídos os serviços, uma categoria que Trump 

sempre evita citar porque está em superávit, esse volume global ascende a 2,33 bilhões. 

Todavia, foram registradas importações que chegaram a 2,89 bilhões, das quais 2,36 bilhões 

foram em bens. As estatísticas mais recentes do Departamento de Comércio mostram que as 

importações de bens chineses alcançaram no ano passado 505,6 bilhões de dólares, 9% a mais 

que em 2016. É o maior fornecedor de bens, à frente do México e do Canadá, parceiros dos 

EUA na zona de livre comércio da América do Norte (POZZI, 2018).  

Segundo a Standard & Poor's, agência que qualifica o risco de mercado:  

As tarifas dos EUA podem afetar 12% dos produtos importados da China. Por 

ser uma disputa sobre tecnologia e propriedade intelectual, poderiam causar 

impacto em artigos que incluem computadores e telefones celulares. A 

primeira resposta chinesa ataca desde a carne de porco, frutas e vinho até 

https://brasil.elpais.com/tag/mexico/a
https://brasil.elpais.com/tag/canada/a
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metais como tubos de aço comprados nos Estados Unidos (STANDARD & 

POOR’S). 

 

O órgão de comércio do Estado Americano estuda medidas adicionais para elevar as 

tarifas em até 150 bilhões em importações, 30% do intercâmbio. Os EUA representam 15% das 

exportações globais da China, assim causam grande impacto diretamente no programa de 

reconversão industrial chinês, cujo objetivo é tornar o país líder mundial em alta tecnologia no 

ano 2025. “Chega de tudo ao país, especialmente eletrônicos e semicondutores consumidos em 

massa nos EUA” (POZZI, 2018).  

As quantidades de produtos exportados e importados dos EUA para a China, bem como 

desta para os EUA, são apresentados na figura, a seguir apresentada:  

Figura 1 – Comércio internacional de produtos chineses em milhões de dólares  
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Fonte: G1, 2018 

Verifica-se, com base na figura acima, que as exportações da China para os EUA são 

3,8 vezes maiores que as deste para a China, o que demonstra o quanto os EUA recebem 

produtos produzidos pela China, principalmente itens de telefonia e acessórios. A China, 

entretanto, recebe, principalmente, semicondutores americanos e componentes de maquinaria 

industrial.  

Diante todas estas relações comerciais, identificam-se fatores que levaram ao 

agravamento das tensões entre os EUA e China. Segue, abaixo, a cronologia de fatos que 

demonstra a forma como as relações entre os dois países vêm ocorrendo: 

❖ 2001: China entra oficialmente na OMC. 

❖ 2006: Henry Paulson assume a secretaria do Tesouro dos EUA com a missão de reduzir 

o déficit comercial do país com a China.  
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❖ 2007: Departamento de Comércio ameaçam sobretaxas sobre a importação de papel da 

China. 

❖ 2012: Durante a campanha presidencial, Obama e Romney discutiram as práticas 

comerciais da China. 

❖ 2016: Na eleição, Trump chega a ameaçar elevar para 30% a tarifa sobre todos os 

produtos chineses. 

❖ Dezembro de 2016: Ao fim dos 15 anos para fazer mudanças propostas pela OMC, 

China não altera nada e continua a ser encarada apenas como economia "semi-aberta" 

por EUA e UE. 

❖ 8 de março de 2018: EUA impõem sobretaxas ao aço e alumínio importado de vários 

países. 

❖ 22 de março de 2018: EUA anunciam tarifas de US$ 50 bilhões sobre 1,3 mil produtos 

chineses, alegando violação de propriedade intelectual.  

❖ 2 de abril de 2018: em resposta a taxação, China impõe tarifas de 25% sobre 128 

produtos dos EUA, como soja, carros, aviões, carne e produtos químicos. 

❖ 5 de abril de 2018: China recorre à OMC contra tarifas dos EUA para o aço e alumínio. 

❖ 5 de abril de 2018: Trump propõe sobretaxar mais US$ 100 bilhões em produtos 

chineses.  

Esta série de eventos demonstra o grau de tensão que vem se estabelecendo nas relações 

comerciais entre estes dois países, o que abre possibilidade de discussões e resoluções junto à 

OMC.  

 

  

Com a adesão temporária, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve uma média de 

crescimento de 10% ao ano, qualificando-se como maior exportadora e segunda maior 

importadora do mundo (MARTINA, 2011). Não obstante, a China diversificou enormemente 

seus parceiros comerciais, em especial países de menor desenvolvimento relativo e tornou-se, 

em 2010, o maior parceiro comercial do Brasil, Japão, Austrália e África do Sul (SINGH, 2011).  

Através dos quinze anos do Protocolo de Acessão da China, houve intenso esforço para 

que a economia chinesa se adequasse às promessas tratadas dentro do protocolo. Dentre estas, 

a interferência do governo chinês nas empresas e a de que a economia deveria decair 

consideravelmente, algo que se solidificou em números durante o período de transição, 

https://g1.globo.com/economia/noticia/eua-impoem-sobretaxa-de-25-ao-aco-importado-e-10-ao-aluminio.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/eua-anunciam-novas-tarifas-sobre-us-50-bilhoes-de-importacoes-da-china.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/china-adota-tarifas-sobre-produtos-dos-eua-e-tensao-comercial-aumenta.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/china-vai-a-omc-contra-tarifas-dos-eua-para-aco-e-aluminio.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/trump-propoe-mais-us100-bilhoes-em-tarifas-contra-a-china.ghtml
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apresentando uma redução média em tarifas de 43,2% para 9,8% em mais de 5.000 produtos 

(SUN, 2011). Também dentro dos compromissos, era necessária a aplicação do Acordo sobre 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) a partir da data de 

adesão, algo controverso já que o governo chinês tem sido acusado de se utilizar de engenharia 

reversa na área de tecnologia para nivelar suas empresas (OMC, 2010).  

Em uma economia de mercado, compreende-se que há inovação tecnológica espontânea 

que é assimilada pelo mercado e mantida de forma livre, algo como uma aproximação de baixo 

para cima. Na China, esse processo é mais penoso considerando que há interesses locais 

provinciais para empresas de tecnologia não-estatais (HOUT e GHEMAWAT, 2011).  

Desde 2006 o governo chinês tem se apropriado de tecnologia das empresas do ramo 

como transporte aéreo, geração de energia, ferroviárias de alta velocidade e tecnologia da 

informação (Ibid). Estes confiscos permitiram que a China permanecesse em mesmo nível tech 

que o Vale do Silício, nos EUA. Essa prática mencionada não corresponde com a posição 

adotada pela China através do discurso do sr. He Yafei, ministro chinês em missão diplomática 

aos Estados Unidos em 2001: 

[...] Mesmo assim, a China irá honrar seus compromissos. Líderes chineses 

expressaram solenemente em várias ocasiões que a China, enquanto 

aproveitando seus direitos, aderirá estritamente às regras da OMC o quanto 

antes e cumprirá suas promessas. De fato, mesmo antes da entrada da China à 

OMC, o governo voluntariamente tomou medidas para esta direção. [...] 

[...] O governo tomou medidas para separar e revisar leis relevantes e 

regulações para garantir a consistência com os compromissos com a OMC. 

Leis as quais concernem ao capital estrangeiro investido em empresas, leis de 

patentes, leis de marcas comerciais e leis de direitos autorais estiveram em 

lugar. Mais de 2.300 leis existentes e regulações foram examinadas, algumas 

revisadas e outras invalidadas (EMBASSY OF RPC IN THE USA, 2001, §7, 

TRADUÇÃO NOSSA)176 

 No mesmo discurso, o ministro ressaltou a importância do comércio sino-americano 

dentro do contexto da adesão chinesa na OMC, colocando três pontos principais de vantagem 

aos norte-americanos como: 1) o princípio de não discriminação que favoreceria as economias 

em uma interação menos política e mais intensamente comercial; 2) a entrada da China pode 

                                                           
176 “[…] Nevertheless, China will honor its commitments. Chinese leaders have solemnly expressed on a 

number of occasions that China, while enjoying its due rights, will strictly abide by WTO rules and earnestly 

fulfill its pledges. In fact, even before China's entry into WTO, the Chinese government has voluntarily taken 

measures to move in that direction. 

[…] China has taken measures to sort out and revise relevant laws and regulations to ensure consistency with 

WTO commitments. Laws concerning foreign invested enterprises, patent law, law on trademark protection and 

copy right law have been in place. More than 2300 existing laws and regulations have been examined, with 

some revised and some invalidated[…]” 
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alavancar o ímpeto das relações comerciais para intensificar as exportações norte-americanas 

para a China, estas que cresceram numa média anual de 16%. O total de importações chinesas 

para os próximos cinco anos seriam de US$ 1,4 trilhões; 3) apoio à promoção de cooperações 

multilaterais por parte dos dois países. 

 Outra problemática que transparece durante o período de quinze anos foram as 

acusações de que os preços dos produtos chineses não eram orientados pelo mercado, de forma 

que a oferta e demanda estabeleçam um preço. A artificialidade dos preços dos produtos 

chineses é uma das duas pautas (em conjunto com a questão de patentes) mais presentes, 

questionando a viabilidade de configurar a China como uma economia de mercado. Em 

relatório ao congresso177, durante a administração do presidente Obama, o oficial representativo 

de comércio dos EUA afirmou, em 2016, a continuação de práticas subsidiárias por parte do 

governo chinês, violando seus comprometimentos com termos da adesão do protocolo. O 

relatório estremeceu as relações dos dois países, já que a China não conseguiu cumprir com 

todos seus deveres no tempo estabelecido pelo §15 do protocolo. Também há uma querela 

relativa à metodologia à qual os EUA se utilizam para determinar certos preços de produtos e 

de subsídios utilizados. 

 A primeira alegação é que os EUA violaram o Protocolo de Adesão da China ao não 

seguirem a metodologia adequada para a determinação da existência e quantidade de benefícios 

de subsídio. De acordo com o protocolo, em investigações de subsídios, outros membros da 

OMC poderiam “[...] usar metodologias para identificar e medir o benefício do subsídio que 

levam em conta a possibilidade de termos e condições prevalecerem na China nem sempre 

estarem disponíveis como benchmarks apropriados” (OMC 2001). Semelhante ao subparágrafo 

(a) da mesma Seção, que permite que outros membros da OMC usem preços substitutos em 

investigações antidumping contra empresas chinesas. Esta provisão foi introduzida para tratar 

da preocupação de que os preços na China não refletem o verdadeiro custo como economia de 

mercado plena. No entanto, ao contrário do status de “não-economia de mercado” em 

investigações antidumping, que expiraria em 15 anos após a adesão da China, a metodologia 

de benchmark alternativa não tem uma data de expiração.  

 Assim, teoricamente falando, a metodologia de benchmark alternativa poderia ser 

invocada mesmo 100 anos após a adesão da China à OMC. Os EUA falharam em notificar o 

Comitê de subsídios e medidas compensatórias sobre as metodologias utilizadas, o que é 

                                                           
177 2016 REPORT TO CONGRESS ON CHINA’S WTO COMPLIANCE, United States Trade Representative, 

jan. 2017. 
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considerada uma maneira muito inteligente de tentar reduzir a utilidade da provisão. Durante o 

procedimento do painel, a China decidiu não prosseguir com essa afirmação. No entanto, se a 

questão surgir novamente e um futuro painel realmente decidir dar uma interpretação estrita do 

termo “dificuldades especiais”, isso pode reduzir bastante a atratividade do processo, provisão 

e até mesmo efetivamente torná-la nula. 

 O §15 do Protocolo de Acessão era visto como uma vantagem que a China tinha em 

relação aos outros países, e a mesma acreditava que sua adesão seria automática após os quinze 

anos (KENNY, 2016), porém esta interpretação do artigo é equivocada, como pode-se observar 

em seu dispositivo: 

(d) Depois de a China ter estabelecido, nos termos da legislação nacional do Membro 

importador da OMC, que se trata de uma economia de mercado, as disposições do 

subparágrafo (a) deverão ser terminadas caso a lei nacional de membro importador da 

OMC se encontre com os critérios de economia de mercado desde o dia de acessão. 

Eventualmente, as provisões do subparágrafo (a)(ii) devem expirar em 15 anos depois 

da data de acessão. Em adição, se a China estabelecer, nos termos da legislação 

nacional do Membro importador da OMC, que as condições de economia de mercado 

prevaleceram em um setor ou indústria, as provisões do subparágrafo (a) de não-

economia de mercado não serão mais aplicadas ao setor ou indústria (OMC, 2011). 

Outra questão a ser observada dentro da economia chinesa são as empresas de aço 

estatais. Das cinquenta maiores empresas de aço do mundo, 26 são chinesas e quase todas são 

controladas pelo governo. Através de um excesso de oferta, a indústria de aço viu os preços 

caírem drasticamente, chegando a 40% a.a., colocando a demanda mundial em baixa (OMC, 

2011). Entretanto, mesmo com a baixa dos preços e da demanda, estas empresas se mantiveram 

intactas e só recentemente o governo central começou a sinalizar a diminuição subsidiária para 

estas empresas. 

 O exemplo das indústrias de aço chinesas demonstra mais claramente a situação da 

China no sistema internacional, pois suas ações interferem direta ou indiretamente no comércio 

internacional. Dados de 2016178 mostram que o setor de metais corresponde a, 

aproximadamente, 7,33% das exportações chinesas e o aço corresponde a somente 0,53% do 

total. Ainda dentro do panorama das exportações, vemos que aproximadamente 62% delas são 

da área têxtil, de metais e de tecnologia. Este último representa uma fatia mais expressiva dos 

produtos saindo da China, correspondendo a US$349 bilhões, o que equivale a 42,47% da 

porção total das exportações totais. A balança comercial chinesa, em 2016, fora superavitária 

com exportações em US$2,06 trilhões e importações em US$1,32 trilhões.  

                                                           
178 Disponível em: http://cid.econ.ucdavis.edu. Acesso em 14/04/2018. 

http://cid.econ.ucdavis.edu/
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No tocante às importações, a China concentra três setores: produtos minerais (20,83%), 

tecnologia (26,44%) e produtos químicos (7,57%). Os principais destinos de exportação são os 

Estados Unidos ($385 Bilhões), Hong Kong ($287 Bilhões), o Japão ($129 Bilhões), a Coreia 

do Sul ($93,7 Bilhões) e a Alemanha ($65,2 Bilhões). 

Tendo os dados anteriores em vista, também é preciso considerar dois dados 

fundamentais para compreender a capacidade total da China. Primeiramente, pode-se 

exemplificar o número de reservas totais (incluindo ouro) em 2016, quando a China acumulava 

um total de US$3,09 trilhões, enquanto os Estados Unidos se mantiveram num patamar de 

US$4,05 bilhões (BANCO MUNDIAL, 2018). Essa discrepância só é possível graças ao 

endividamento norte-americano179 que é composto de US$5,94 trilhões (jan. 2017) onde um 

sexto da dívida (US$1,05 trilhões) se concentra nas mãos dos chineses.  

Consoante aos dados apresentados, é possível afirmar que o governo chinês possui algum 

soft power acerca do governo norte-americano, contudo, com a nova administração de Trump, 

é difícil imaginar o resultado. Um dos tantos cenários possíveis seria a adesão definitiva da 

China e a saída dos Estados Unidos da OMC, um cenário previsto por Robert Lighthizer, 

enviado de Trump à China (BULLOCH, 2017). Há também a possibilidade de uma guerra 

comercial, uma vez que o princípio da não-discriminação da OMC deixa de ser critério a partir 

da saída dos Estados Unidos, com taxação excessiva de produtos dentro do Sistema Harmônico 

e a necessidade intensa de negociações bilaterais com indústrias de vários países para 

esquivarem-se das barreiras tarifárias. 

Desde a sua entrada até os dias atuais, a República Popular da China foi uma das 

protagonistas das várias controvérsias que ocorreram e ocorrem dentro da organização, devido 

em muito ao seu posicionamento político e econômico perante a comunidade internacional. 

Dentro dos números da OMC, a China está envolvida em 40 casos como país demandado, 17 

como país reclamante e 142 casos como país interessado em terceiras causas (CHINA, 2018). 

Com base neste contexto, será realizado neste capítulo um breve histórico da China na OMC, 

com o objetivo de entender melhor qual o posicionamento do país dentro da organização180. 

                                                           
179 Disponível em: <http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt>. Acesso em 14/04/2018 
180 Todos os casos que serão aqui apresentados podem ser encontrados em detalhes na seção China and the 

WTO (“China e a OMC”, em tradução livre). O link para a seção está disponível nas referências bibliográficas 

deste guia. 

 

https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/usa/
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/usa/
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/hkg/
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/jpn/
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/kor/
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/kor/
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/deu/
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 O primeiro litígio contra a China ocorreu em 18 de março de 2004 com os Estados 

Unidos como país reclamante. Nesse litígio, os EUA pediram que houvesse uma operação para 

trazer transparência aos impostos referentes aos chipsets nacionais chineses. De acordo com os 

EUA, essas medidas adotadas pela China eram inconsistentes com os artigos I e III do GATT. 

Em 14 de julho de 2004, os dois países chegaram a um acordo satisfatório para ambos e a China 

concordou em revogar as medidas referentes a seus circuitos integrados a partir de 2005 (OMC, 

2018). 

 A segunda denúncia sofrida pela China foi em 2006. Estados Unidos, Canadá e a 

Comunidade Europeia pediram a averiguação das medidas adotadas pela China referente às 

peças automobilísticas que os países reclamantes exportavam para ela. As medidas 

implementavam as mesmas taxas para as peças automobilísticas importadas e para os 

automóveis exportados pela China. Em 2009, as partes chegaram a um acordo onde a China 

retiraria essas implementações prejudiciais à exportação estrangeira (Ibid). 

 Em 2012, o Japão iniciou uma denúncia contra a China devido ao suposto dumping 

em tubos de aço inoxidável. Segundo o Japão, esses atos violaram o acordo antidumping 

assinado pela própria China e também o artigo VI do GATT 1994. No dia 15 de janeiro de 

2013, a União Europeia se juntou às consultas ao lado do Japão. Em 24 de abril de 2013 o Japão 

abriu um painel no Órgão de Resolução de Litígios da OMC. Foi somente em 2015 que a China 

concordou em ajustar as suas medidas antidumping para adequar-se às recomendações da OMC 

e teve até 22 de agosto para cumprir o acordo (Ibid). 

 Em 15 de dezembro de 2016, os EUA pediram uma consulta para averiguar as cotas 

tarifárias da administração chinesa sobre o trigo, arroz e milho. Ainda no mesmo mês a União 

Europeia, Austrália, Canadá e Tailândia também solicitaram esta consulta. Não houve acordo 

entre as partes e, então, no início de fevereiro de 2018, os Estados Unidos requisitaram ao 

Diretor Geral para iniciar um painel sobre a questão; o mesmo teve início no dia 12 de fevereiro 

(Ibid).  

 Em 2013, a União Europeia deu início a alguns litígios contra a China. Entretanto, o 

litígio mais recente foi iniciado pelos Estados Unidos em 23 de março de 2018. De acordo com 

os EUA, a China estaria desrespeitando medidas que garantem a propriedade intelectual, assim, 
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infringindo os artigos 3 e 28 do Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

(Ibid). 

 Segue abaixo mais casos em que a China foi denunciada e o processo seguiu para o 

Órgão de Resolução de Litígios da OMC. 

Tabela 1: Casos de litígios na OMC tendo a China como membro denunciado 

Título do Caso Número do Litígio 

na OMC 

Membros 

Denunciantes 

Ano de Início 

China – Medidas 

afetando importações 

de peças  

340;342 Estados Unidos; 

União Europeia; 

Canadá 

2006 

China – Algumas 

medidas garantindo 

reembolso, reduções 

e isenções de taxas e 

outros pagamentos 

358;359 Estados Unidos; 

México 

2007 

China – Medidas 

afetando a proteção 

à propriedade 

intelectual 

362 Estados Unidos 2007 

China – Medidas 

afetando o direito 

de comércio, 

distribuição e 

publicação de 

produtos 

audiovisuais 

363 Estados Unidos 2007 

China – Medidas 

relacionadas a 

exportação várias 

de matérias-primas 

394; 388; 390 Estados Unidos; 

México; Guatemala 

2008; 2009 

Fonte:Tabela traduzida e editada do Artigo 1 

 É possível perceber que os vários litígios que envolvem a China estão relacionados à 

questão de dumping e, em alguns casos, à alta taxação sobre os produtos chineses. A China 

possui um mercado em constante expansão e passou a ser vista por muitos países ocidentais 

como uma ameaça para os seus mercados internos, por isso diversos governos levantam 

barreiras comerciais para tentar frear o rápido avanço do gigante mercado chinês. Apesar da 

China ser denunciada inúmeras vezes, seus ganhos na OMC a fizeram ganhar muita confiança 

dentro do Órgão de Resolução de Litígios e visibilidade perante outros Estados-membros. 
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 Ao todo, desde sua entrada na Organização em dezembro de 2001, a China apresentou 

17 reclamações, sendo sua maioria (12) contra os Estados Unidos, e o restante contra a União 

Europeia ou sua antecessora, a Comunidade Econômica Europeia (OMC, 2018). 

 A primeira, apresentada em março de 2002, acompanhada de outros 15 países, acusava 

os EUA de impor salvaguardas à entrada de determinados produtos siderúrgicos, sobretaxando-

os, com exceção daqueles vindos do Canadá, México, Israel e Jordânia. Após o estabelecimento 

do Painel dentro do Órgão de Apelação, o Relatório do Painel confirmou a irregularidade das 

medidas em relação aos Acordos da OMC e do GATT de 1994, defendendo a ideia de que os 

EUA não apresentaram uma justificativa clara para a imposição de tais salvaguardas. Com isso, 

em dezembro de 2003, o governo dos EUA proclamou o término de todas as medidas que 

haviam gerado a reclamação (OMC, 2010b). 

 A próxima reclamação veio em setembro de 2007, novamente contra os EUA, sobre 

medidas antidumping aplicadas a papel revestido vindos unicamente da China. Todavia, a 

demanda foi exclusivamente sobre uma consulta à legislação norte-americana, que foi 

devidamente dada (OMC, 2010c). A terceira reuniu a China e mais 14 países e se concentrava 

exclusivamente em direitos antidumping aplicados a produtos chineses pelo EUA. O relatório 

final do Painel, dado em 2010, foi contestado pela China, pois não considerou que houvesse 

quebra dos Artigos da OMC referentes ao antidumping, o que levou o caso ao Órgão de 

Apelação da OMC, que reverteu a decisão final do Painel, favorecendo a China e acarretando, 

em 2011, no comprometimento dos EUA de encerrar as medidas (OMC, 2012b).  

O quarto caso, com início em 2009 e encerramento em 2010, colocou a China e mais 6 

países contra os EUA sobre medidas sanitárias e fitossanitárias aplicadas às importações de 

aves vindas da China, ainda dentro dos artigos do GATT 1994. O relatório final do Painel 

concordou que as medidas desviavam o comércio e não contavam, ainda, com fortes evidências 

científicas para embasar as barreiras. Todavia, dentro dos termos dos Acordos da OMC, não foi 

considerada a ilegalidade das barreiras levantadas pelos EUA, pois estas já não estavam 

baseadas nos termos do GATT, como a China havia reclamado. Sendo assim, não houve a 

recomendação por parte do Painel para a retirada das barreiras (OMC, 2010a). 
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 A quinta reclamação foi a primeira levada pela China, com a colaboração de 11 países, 

incluindo os EUA, contra as Comunidades Europeias181. A argumentação girou em torno de 

prendedores de ferro ou aço vindos da China, que encontraram taxações extras, alegadas de 

antidumping, nas Comunidades. O caso encontrou sua solução final somente em 2016, após 

dois Painéis e duas passagens pelo Órgão de Apelação. O primeiro relatório, de 2010, 

considerou a razão parcial da China, e recomendou não à queda, mas à adequação das taxações, 

para estarem de acordo com as Regras da OMC.  Entretanto, a União Europeia assumiu o posto 

das Comunidades e levou o relatório ao Órgão de Apelação, o que também foi feito pela China, 

ambos pedindo uma reinterpretação dos artigos analisados pelo Painel, que novamente deu 

razão à demanda chinesa. 

A União comprometeu-se em adotar as medidas até outubro de 2012 e alegou ter feito 

ao final do prazo, todavia, a China discordou, o que levou a abertura de novo Painel. Este, por 

sua vez, deu nova razão parcial à China, concordando que a União havia omitido informações 

necessárias a uma avaliação real do mercado europeu e da necessidade de medidas antidumping. 

Por isso, a União Europeia entrou novamente no Órgão de Apelação que, como ultimato, 

apontou a inconsistência das alegações da União, dando novamente razão à China (OMC, 

2016). 

 O sexto caso, apresentado em 2009 e solucionado em 2011, trouxe a primeira derrota 

real da China na OMC. Após uma reclamação, acompanhada de 5 países, contra os EUA por 

aumentar as tarifas sobre pneus para carros, o Painel considerou que o aumento praticado estava 

dentro das normas da organização e, apesar da recorrência chinesa ao Órgão de Apelação, este 

veio apenas a confirmar a decisão do Painel (OMC, 2011).  

A próxima reclamação recaiu, em 2010, sobre medidas antidumping aplicadas pela 

União Europeia contra calçados chineses. O relatório final do Painel concordou que as medidas 

escapavam das definições da OMC, e recomendou que a União as alterassem, o que, de acordo 

com a União, foi realizado ainda em 2012. A China, no entanto, contestou tal alegação, mas 

sem pedir a abertura de um novo Painel (OMC, 2012a). 

A oitava disputa, novamente entre China e EUA, dada em 2011, ocorreu em relação às 

medidas antidumping aplicadas sobre camarões congelados e lâminas de serra de diamante 

importados do mercado chinês. O Painel veio a concordar que os EUA estavam praticando tal 

medida de maneira inconsistente com os artigos da OMC, recomendando sua revisão, o que foi 

                                                           
181 As “Comunidades Europeias” foi um dos três pilares da União Europeia, sendo a representatividade 

econômica do bloco. Isto durou até a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2009, quando os 
pilares foram reunidos na União Europeia. Para mais, recomenda-se a leitura de Costa (2017). 
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acatado pelos EUA em 2012. Porém, sob reclamações da China, já que tal revisionismo não 

caiu sobre as lâminas, pedindo que os Estados Unidos cumprissem sua parte (OMC, 2013a). 

 Advinda do desenrolar de uma reclamação levada pelos EUA contra a China, o nono 

caso foi dado sob a aplicação incorreta de medidas de salvaguarda para produtos chineses em 

2012. O Painel apontou que os EUA realmente estavam agindo fora dos parâmetros 

estabelecidos pelo Painel que dera sua vitória, pedindo sua adequação, o que foi contestado 

pelos norte-americanos. A China também contestou o relatório final, já que, devido a uma 

alegação do Painel de não possuir mandato sobre torres eólicas e pias de aço, teve parte do seu 

requerimento não atingido.  

Ambos os lados recorreram ao Órgão de Apelação, que deferiu, em 2014, ajustes para 

ambos. Os EUA, pelas medidas compensatórias, e a China, pelo cumprimento do acordado no 

Painel chamado pelos EUA anteriormente. O governo chinês ainda pediu vistas sobre o 

desenrolar dos ajustes norte-americanos e um novo Painel foi estabelecido, e que teve seu 

relatório emitido em março de 2018, apontando que os EUA ainda não haviam cumprido as 

adequações recomendadas (OMC, 2018c). 

 O décimo caso advém da reclamação sob uma nova lei interna dos EUA, aprovada em 

2012, que permitiu a aplicação de medidas compensatórias sobre produtos importados de 

Economias de não-mercado. A decisão do Painel concordou que a lei não tinha embasamento 

dentro do cenário do comércio com a China, todavia, devido a interpretações dos artigos da 

OMC, não sugeriu a reformulação da lei. Tanto os EUA quanto a China foram para o Órgão de 

Apelação, que modificou a decisão, sugerindo a reformulação, o que foi aceito pelos EUA, com 

seu ajuste final em 2015, que obteve o reconhecimento do gigante asiático (OMC, 2015).  

A reclamação de número onze voltou-se para a União Europeia no final de 2012, que, 

diferentemente das anteriores, focou-se somente nas consultas sobre a legislação interna do 

bloco sobre a utilização do setor de geração de energia renovável e que estão relacionadas às 

taxas reguladas pelos Estados-Membros da União Europeia. A União aceitou a consulta e 

forneceu as devidas explicações (OMC. 2012b).  

Retornado a uma disputa com os EUA, já em 2013, a China reclamou, novamente, sobre 

medidas antidumping abusivas (gerando a reclamação de número 12). O relatório final do 

Painel concordou com a alegação chinesa, sugerindo o revisionismo da medida. Contudo, o 

governo chinês pediu que o caso fosse levado ao Órgão de Apelação para uma melhor 

interpretação das questões legais tratadas e interpretadas pelo Painel. Feito isto, os EUA 

concordaram em rever suas taxas até agosto de 2018 (OMC, 2018b). 
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A décima terceira reclamação fora feita contra a União Europeia sobre modificações nas 

concessões tarifárias a produtos de carne de aves. O Painel deu vitória parcial à China, já que 

das 15 reinvenções, apenas duas foram acatadas, sendo relativas à má divisão dos contingentes 

tarifários entre as nações fornecedoras e de que tal havia sido feito com intenções de cortar, 

especificamente, o fornecimento vindo da China. A União anunciou, em maio de 2017, o 

cumprimento da decisão e a revisão de suas políticas, seguindo em aberto até o momento 

(OMC, 2017a). 

As duas reclamações seguintes, de 2016, caíram sobre os EUA e sobre a União 

Europeia, e são consideradas as mais relevantes até aqui desenvolvidas. Centraram-se 

unicamente em pedidos de consulta sobre a legislação norte-americana e do bloco europeu 

sobre o valor normal de tarifas para países designados como Economias de não-mercado, 

aplicáveis em processos antidumping relativos a produtos originários dessas economias, onde 

em suas legislações encaixa-se a China. Todavia, ambos os painéis seguem em aberto, cabendo 

ao Painel a publicação de relatório definindo a razão ou não do reclamante, o que não aconteceu 

até o momento (OMC, 2017b; 2018a). 

As duas últimas controvérsias desenrolaram-se contra os EUA, em abril de 2018, devido 

às medidas do governo Trump de sobretaxar produtos chineses e de aço e alumínio. Devido a 

tais serem extremamente recentes, ainda não houve nenhuma abertura de Painel para a solução 

de ambos os casos (OMC, 2018d; 2018e). 

Depreende-se, dessa forma, que são recorrentes ao longo dos anos os casos em que a 

China recorre à OMC para solicitar soluções de controvérsias e, das medidas que são avaliadas 

pela Organização, constam, principalmente, medidas de dumping, salvaguardas, barreiras 

tarifárias e especificidades concedidas a produtos de economias de não-mercado.  

Em função do grau de participação da China no âmbito da OMC e do gigantesco 

mercado produtor de produtos que dispõe, é importante avaliar a posição que ocupa enquanto 

nação aliada a outros países ou blocos, como nos BRICs, por exemplo. Além disso, cabe 

verificar as principais relações que vem estabelecendo com outros países, considerados 

importantes “players” para a economia chinesa.         

  

Em função do tamanho e da performance de sua economia, a China estabelece relações 

importantes e estratégicas com várias outras no mundo. Essa seção apresentará alguns dos 
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países que destacam-se no estabelecimento de relações, fundamentalmente comerciais, com a 

China. 

A África do Sul (o segundo maior PIB do continente africano) tem, na China, um 

importante parceiro político, como membro do BRICS, e seu segundo maior parceiro comercial 

(9,2% no que é exportado e 18,1% pelo que é importado pela África do Sul) e, tanto em 

importações quanto em exportações, perdendo apenas para a União Europeia (SOUTH 

AFRICA AND THE WTO, 2018). Logo, a interação comercial entre os dois países tende a se 

aprimorar, principalmente quando considerados os altíssimos investimentos chineses no 

continente e propostas de uma futura adesão à moeda chinesa, o yuan, em detrimento do dólar 

para as negociações comerciais (OLANDER; STADEN, 2016).   

 A temática da Economia de Mercado jamais foi perpetrada pela África do Sul, mesmo 

em vista os estreitos laços comerciais e o histórico de boas relações entre ambos, tanto no 

âmbito político quando na OMC, já que não há histórico de reclamações um contra o outro 

(OLANDER; STADEN, 2016; SOUTH AFRICA AND THE WTO, 2018). 

A Alemanha, como representante da União Europeia, deverá considerar a posição do 

bloco. Em sua posição sui generis dentro da OMC, a União atua representando todos os 28 

países do bloco182. A UE se posicionou contrária à consideração da China como uma Economia 

de Mercado, respondendo que a intervenção estatal causa distorções no mercado chinês, bem 

como nos níveis de produção, elevados pela adição de subsídios governamentais (CE, 2018). 

Além disso, União Europeia e China possuem uma longa lista de disputas, que vão desde 

questões de subsídios até de propriedade intelectual, tendo cerca de 50 medidas antidumping 

em vigor contra a China, sustentadas, em suma maioria, pela tese da Economia de Não-Mercado 

(THE EUROPEAN UNION AND THE WTO, 2018). De igual forma, a UE tenta tornar o 

mercado chinês mais permeável a seus investimentos, ao mesmo tempo em que teme uma 

invasão de produtos chineses na Europa, em caso de uma redução das barreiras tarifárias 

permitidas pela nomenclatura de economia de não-mercado (CE, 2018). 

 Ainda assim, a China é um dos principais parceiros comerciais do bloco europeu, sendo 

o segundo colocado, com 15,3% das trocas comerciais, ou 573 bilhões de euros, além dos 

investimentos em países do bloco, como Portugal, que tem parte dos seus serviços de energia, 

seguros, saúde e bancário pertencentes a investidores vindos do gigante asiático (THE 

EUROPEAN UNION AND THE WTO, 2018). Logo, a falta de equilíbrio entre os mercados, 

                                                           
182 Até o fim das negociações do Brexit, e somente se ocorrer a saída, o Reino Unido passará a ter 

uma representação própria dentro da OMC (COSTA, 2017). 
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sendo a China superavitária no comércio com a UE, coloca o bloco europeu em um delicado 

processo de imposição de tarifas e tentativas de abertura do mercado chinês para produtos, 

serviços e investimentos europeus.  

A Angola é um país em desenvolvimento que possui várias deficiências econômicas e 

sociais. Somente um terço da população possui acesso à eletricidade e 55% da população vive 

abaixo da linha de pobreza, o equivalente a 22 milhões de pessoas. Em 2017, o PIB angolano 

foi de aproximadamente 124 bilhões de dólares, com um PIB per capita de quase 4 mil dólares. 

 Em 2015, 70% do PIB angolano era proveniente da sua exportação e, em 2016, o 

petróleo representou 90% das suas exportações, tornando-se o segundo maior exportador de 

petróleo da África, atrás somente da Nigéria. Assim como as suas exportações, seu setor 

industrial também é voltado para o petróleo e o gás. Por ter a sua economia voltada para o 

petróleo, a Angola sofreu com a baixa demanda internacional, em especial, a demanda da China. 

Mediante o impacto que essa baixa no mercado internacional teve, a Angola procura diversificar 

a sua economia, a área de agricultura vem recebendo altos investimentos públicos juntamente 

com vários investimentos para restaurar a infraestrutura do país que foi destruída durante os 

vinte e sete anos de guerra civil. 

 Seus principais parceiros de exportação são a China que representa 43%; Índia, com 

8,1% e Espanha, com 6,8. O país tornou-se um dos maiores parceiros comerciais africanos da 

China e os dois lados têm interesse em ampliar a sua cooperação (PRESS,2017). 

Inicialmente, em 2004, em busca do favorecimento e do aumento do comércio com a 

China, o Brasil reconheceu, através de um memorando, o status de Economia de Mercado, 

atrelando qualquer medida às regras da OMC (TORTORIELLO, 2004). Todavia, com a 

proximidade da data de 11 de dezembro de 2016, diversos setores da indústria nacional, de 

diversos níveis, calçado, aço e têxtil, se postaram contra a aceitação de tal medida, pois havia 

receio de uma invasão de produtos chineses, já que a medida de 2004 não foi aprovada pela 

Câmara de Comércio Exterior (NETO, 2017). Então, a aceitação ou não ao status chinês pelo 

Brasil segue em aberto. 

 Todavia, a China é o maior parceiro comercial do Brasil em exportação (19% do que é 

exportado pelo Brasil) e está apenas na 3ª colocação das importações (17% do que é importado 

pelo Brasil), fazendo com que o Brasil dependa das compras chinesas, que concentram-se na 

área das commodities agrícolas, enquanto o país consome bens industrializados chineses 

(BRAZIL AND THE WTO, 2018).  
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Além disso, um terço (52 de 156) das medidas antidumping em vigor no Brasil são 

contra a China, sendo seguida pelos EUA, com apenas 14 (BRAZIL AND THE WTO, 2018). 

O silêncio do país frente às negociações, indica que ele optara pela via de decisão das potências, 

visto sua alta dependência do mercado chinês e da falta de opções, caso a China imponha seus 

interesses (MARQUES, 2016). 

O Canadá é um país muito aberto para o comércio exterior. Essa área, por si só, 

representa 64% do PIB canadense, em 2016 o total de exportações gerou mais de 420.6 bilhões 

de dólares. Em termos comerciais, o Canadá se esforça para diversificar seus parceiros, 

quebrando o “monopólio” de relação com os Estados Unidos, pois 77,4% dos seus produtos são 

destinados aos EUA. Em segundo lugar, está a China com 4,3% dos produtos canadenses 

exportados. Em terceiro lugar, o Reino Unido com 3,2%. Dentro dessas exportações há uma 

grande concentração de royalties, serviços de informação, serviços financeiros, turismo e 

produtos como o petróleo, peças de motores e minérios. 

A China é o segundo maior parceiro comercial do Canadá atualmente 

(SAMUKELE,2017). Um exemplo dessa relação bilateral foi a assinatura do Tratado de 

Proteção de Investimento Estrangeiro ou Foreign Investment Protection Act (FIPA) em 2014. 

Mediante todos os acontecimentos comerciais que surgiram com os Estados Unidos, o Canadá 

sofre diretamente com o suposto dumping realizado pela China. 

O governo do Chile reconheceu o status de economia de mercado da China, em 2004, 

em conjunto com a Argentina e o Brasil. Após o reconhecimento, houve a inclusão de uma 

cláusula em tratado sobre a continuidade de conversas acerca de setores suscetíveis a esta nova 

parceria. Em 2016, as exportações chilenas à China (excluindo cobre, principal matéria de 

exportação) subiram 148% desde 2008, seguindo uma contraposição às exportações para outros 

países, que caíram 9,1%  (ICTSD, 2004). Os minérios de cobre refinado e não refinado 

compõem 40% das exportações chilenas  (JAVIERA, 2017) e a participação chinesa dentro das 

exportações é de 28% de seu total de US$62,1 bilhões em 2016. Os Estados Unidos compõem 

metade do percentual chinês, ficando em 14% (OEC, 2018). 

O tratado anteriormente mencionado (Tratado de Libre Comercio – TLC) foi uma peça 

fundamental das relações com a China após 2004. Este tratado consistiu em três partes 

cronologicamente separadas: I) 2005 – negociação e confecção do contrato e passou a ter 

vigência em 2006; II) 2010 – Acordo suplementar sobre comércio e serviços; III) 2012 – 

Acordo suplementar sobre investimentos. Outros acordos de cooperação financeira, para evitar 

a dupla tributação e o incentivo ao turismo chinês também foram assinados em 2015, 
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demonstrando o contínuo interesse chinês não só no Chile como na América Latina 

(DIRECON, 2015). 

O ator central da atual contenda é, sem dúvida, a China. Após 15 anos de sua entrada 

na OMC o país defende que o status de Economia de Mercado deve lhe ser atribuído 

automaticamente após a expiração das cláusulas que permitiam aos países avaliar o nível da 

intervenção estatal na economia chinesa, o que ocorreu em dezembro de 2016. Os outros países, 

como EUA, União Europeia e Japão, alegam que a cláusula §15 não implica em um 

reconhecimento da China como economia de mercado e adesão definitiva automáticos, algo 

que a China questiona como incondizente com as normas da OMC. 

 A questão torna-se ainda mais séria quando se considera que os maiores parceiros 

comerciais, tanto em importações (21,6% do que é importado pela China) quanto em 

exportações (34,4% do que é exportado pela China) do gigante asiático, mesmo com as 

restrições impostas sobre a justificativa de a China não ser uma Economia de Mercado, são 

justamente os EUA e a UE, que negaram a concessão do status, alegando consecutivas 

interferências estatais na economia e as técnicas de dumping que teriam prejudicado setores 

produtivos em outros países. A aceitação acarretaria na queda da maior parte das barreiras 

tarifárias impostas por esses países à China, o que, como defendida pelos reclamantes, levaria 

a uma invasão de seus mercados por produtos chineses.   

 A China também alega que os EUA manipulam a OMC, ao passo que o atual governo 

se recusa a deixar o órgão escolher seus juízes, travando votações e impondo restrições à 

escolha, o que retardaria a formação de um Painel que poderia resolver o caso. Os maiores 

apoiadores da China são justamente aquelas nações que mais recebem seus investimentos e 

parcerias, o que é igualmente visto como uma ameaça pelos EUA e pela União Europeia, já que 

muitos desses países são seus parceiros. 

As conversas da Coreia do Sul com a China, em 1992, permitiram uma normalização 

dos laços diplomáticos com o reconhecimento da China Ocidental como nação soberana. Em 

2003, os chineses se tornaram os principais parceiros comerciais de Seul, ultrapassando os 

Estados Unidos. Após alguns anos, Seul reconhece oficialmente a China como uma economia 

de mercado (SNYDER & BYUN, 2010). 

Atualmente, a Coreia do Sul importa US$87,2 bilhões em produtos chineses. Quase 

metade das importações são de maquinários (US$40,2 bilhões) enquanto uma fração 

significativa vem de metais (US$11,4 bilhões). Invertendo o sentido, a China importa US$121 
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bilhões da Coreia do Sul, sendo quase metade das importações compostas por produtos 

industrializados e químicos (OEC, 2018). 

O regime sul coreano depende fortemente do comércio com os chineses, como já foi 

demonstrado, mas também depende militarmente dos Estados Unidos. Não obstante, os 41.000 

chaebols (grandes empresas sul coreanas) situados em território chinês tornam Seul ainda mais 

interdependente das boas relações com a China, uma vez que não pretendem ceder sua posição 

comercial (KELLY, 2014). Sobre a questão de defesa, a Coreia investe uma parte ínfima de seu 

PIB (2,5-3%) nesta área, enquanto possui problemas fronteiriços com a Coreia do Norte183. 

O Egito possui um PIB em crescimento de 5,4% ao ano e um PIB per capita de $2724,00 

(EGITO... 2018). Sua economia é baseada em três setores: o turismo, a extração de petróleo, a 

taxa alfandegária cobradas pelos navios que passam no Canal de Suez. 

 Em 2017, a balança comercial entre Egito e China movimentou mais de oito bilhões de 

dólares e a cooperação comercial entre a China e o Egito cresceu durante 2017. Prova dessa 

cooperação são os diversos investimentos que a China tem no Egito nos setores da 

infraestrutura, agricultura e financeiro. Iniciou-se um ciclo de investimentos no setor de energia 

renovável também. Vale destacar o investimento da China no Canal de Suez que gerou 3000 

empregos em 2017. Essas cooperações e o investimento chinês evidenciam uma parceria 

comercial com muito potencial para beneficiar ambos os países. Na OMC, o Egito se posiciona 

a favor do China no litígio criado pelo painel dos Estados Unidos (EGYPT, 2018). 

Os Estados Unidos são formalmente contra o reconhecimento da China como uma 

economia de mercado. Acredita-se que a China, ao contrário do prometido no seu Protocolo de 

Acessão, tornou o papel do Estado de maneira interventora mais profunda ao invés de permitir 

à iniciativa privada tomar as rédeas do comércio chinês. Em forma de represália, os Estados 

Unidos acusam a China de manter seus preços artificialmente baixos (dumping) e de 

manipulação cambial. Dentre os casos dentro do órgão de resolução de litígios da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), 21 dos 41 painéis da China possuem os Estados Unidos como 

reclamante. Contra os Estados Unidos há 12 painéis, de um total de 17 em que a China é 

reclamante. 

                                                           
183 Os sul-coreanos são extremamente dependentes das F.F.A.A. norte-americanas para fazer contraponto com 

os norte-coreanos. 
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Contra a China, os norte-americanos alegam que a cláusula §15 do Protocolo de Acessão 

não garante a adesão imediata da mesma como uma economia de mercado ao fim do período 

de 15 anos estabelecidos pela cláusula. Outro ponto a ser ponderado é o referente à existência 

de empresas “zumbis” chinesas natimortas. Essas são conhecidas por se inserir no mercado 

internacional do aço, praticando preços subsidiados, de maneira a forçar uma baixa dos preços 

em todo o mercado e inviabilizar a operacionalização das siderúrgicas. 

Em 2018, o presidente Donald Trump impôs tarifas à importação de aço numa tentativa 

de barrar a inserção dessas iniciativas e inibir os prejuízos que isso poderia trazer ao mercado 

interno norte-americano. Negociações bilaterais com alguns países exportadores, como o 

Brasil, tiveram êxito momentâneo na esquiva destas tarifas, mas ainda existe o risco de quotas 

futuras.  

Atualmente, a China incorre em um painel (DS515) como reclamante aos Estados Unidos, 

colocando em questão a metodologia de comparação de preços de produtos chineses. Os norte-

americanos utilizam-se do preço no mercado externo à China para os seus produtos, ao invés 

do preço interno dos produtos chineses. 

Relações importantes também são estabelecidas com o Japão. Com um PIB crescendo 

1% anualmente e o PIB per capita de $38.000,00 em 2017, o Japão possui uma economia muito 

forte. Com um grande território marítimo, o Japão é um dos maiores exportadores de produtos 

de pesca do mundo. O setor industrial japonês abrange diversas áreas e representa 27% do PIB 

do país. O maior setor do país é o de serviços, além de empregar a maioria da população, ele 

representa 70% do PIB 

Durante muito tempo, os Estados Unidos foram os principais parceiros comerciais do 

Japão. Com a ascensão chinesa, a cooperação Japão-China cresceu exponencialmente, fazendo 

os EUA perder espaço significativo no mercado asiático (OLIVEIRA, 2018) .  

 Percorrendo a África, verifica-se que Moçambique tem um dos PIBs mais crescentes 

do continente africano, mantendo uma média de 7% na última década, o que se deve, 

principalmente, à exportação de commodities minerais que são direcionadas principalmente 

para o mercado europeu, sul-africano, indiano, cingapuriano e chinês (Hong Kong), nesta 

devida ordem. (MOZAMBIQUE, 2017; MOZAMBIQUE AND THE WTO, 2018) Apesar 

disso, permanece como um dos países mais pobres do continente. Mesmo sem ser um dos 

maiores colaboradores comerciais de Moçambique, os EUA é o seu maior doador bilateral de 

assistência ao desenvolvimento (MOZAMBIQUE, 2017).  
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 O devido reconhecimento da China como Economia de Mercado pode gerar impactos 

relevantes na economia local, já que a China continental não está entre os maiores parceiros 

econômicos de Moçambique (MOZAMBIQUE AND THE WTO, 2018), podendo vir a se 

tornar um, o que pode gerar uma invasão de produtos ou um novo mercado para a venda de 

commodities. 

O Panamá é considerado líder regional da América Central. O governo panamenho 

reconheceu a China Ocidental como nação soberana em 2017 invertendo seu reconhecimento 

prévio à Taiwan. É de interesse para o governo chinês de manter relações amistosas e 

duradouras com o Panamá por ser um forte player dentro dos países da América Central 

(WATSON, 2004). 

 O Paquistão vem tendo um crescimento pequeno desde 2013 quando houve o acordo 

de 6.2 bilhões de créditos com o Fundo Monetário Internacional. Em 2016, o país possuía um 

PIB de 278 bilhões de dólares e um PIB per capita de 1.425 dólares. Apesar de passar por uma 

instabilidade política, o Paquistão tem aberto a sua economia para investimentos externos como 

parte dos acordos feitos com o FMI, a OMC e o Banco Mundial. Apesar das exportações 

paquistanesas terem baixa representação no seu PIB, os maiores parceiros comerciais são os 

Estados Unidos. O Paquistão atualmente possui uma íntima ligação com os projetos de Belt and 

Road Initiative da China (HURLEY, MORRIS & PORTLANCE, 2018).  

O governo chinês busca transformar a infraestrutura regional asiática de maneira que 

existe uma congruência para si, um investimento partido da China que soma US$8 trilhões. O 

papel do Paquistão é de tomador de crédito dentro de um bandwagoning de empréstimos 

regionais de taxas não-lucrativas para obras de infraestrutura extrarregionais somando, só no 

Paquistão, um investimento de US$62 bilhões (BOKHARI & STACEY, 2018). 

Para os paquistaneses, essa medida pode ser analisada por dois lados, pois, de um lado, é 

oferecido um crédito de baixo custo para promover infraestrutura e Zonas Econômicas 

Especiais com a China. Por outro lado, mesmo com este crédito subsidiado, ainda há grandes 

riscos do Paquistão e outros países como Tajiquistão, Quirguistão, Laos e etc de estar em 

vulnerabilidade fiscal com este tipo de crédito (PAKISTAN, 2018). 

A China ocupa hoje um vácuo deixado pelos Estados Unidos. Com o fortalecimento das 

instituições paquistanesas gerando mais confiança aos cidadãos, cada vez torna-se mais 

incomum que estes optem por se juntar aos insurgentes do país (BOKHARI & STACEY, 2018). 

O Paraguai e a China não têm relações diplomáticas em virtude de o país latino-

americano reconhecer o Estado de Taiwan e declará-lo a verdadeira China. Apesar disso, o 
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Paraguai comercializa com a República Popular China sem qualquer interferência 

política(BRONSTEIN,2018). 

Quanto à República Dominicana, verifica-se que a mesma reconheceu a China Ocidental 

somente em maio de 2018. Apesar de não ter anteriormente laços oficiais, o comércio entre 

ambos países beira US$2 bilhões em saldo comercial, posicionando-se como segundo maior 

parceiro comercial chinês na América Central & Caribe (RAMZY, 2018).  

 A Rússia já esteve em ambos os lados da balança chinesa e, após décadas de 

afastamento do domínio soviético e da China comunista, os dois países têm reatado e firmado 

laços cada vez mais próximos desde o início do século XXI. Hoje, com uma aproximação 

considerável dos dois líderes nacionais, Vladimir Putin e Xi Jinping, a Rússia e a China têm 

gozado de uma constante colaboração, em diversos níveis, tanto em relações políticas, como o 

BRICS; quanto comercias, como a parceria na construção da Nova Rota da Seda (ROZMAN, 

2018). A China é o segundo maior parceiro comercial russo, ficando atrás apenas da União 

Europeia (RUSSIAN FEDERATION AND THE WTO, 2018). Todavia, o governo centrado 

em Moscou se comprometeu em ampliar o comércio com a China até 2020. Enquanto o ocidente 

aplica sanções à Rússia, os chineses vêm se consolidando como seus maiores investidores, 

enquanto os russos vendem cada vez mais os seus combustíveis para os chineses, tornando 

Moscou cada vez mais dependente das políticas e vontades de Pequim (ROZMAN, 2018).  

 Apesar de a Rússia nunca ter se pronunciado oficialmente sobre a questão da Economia 

de Mercado, tanto Moscou quanto Pequim têm se abstido de pronunciar-se ou de tomar partido 

em questões consideradas frágeis ou estratégicas para cada um como, por exemplo, as 

resoluções do Conselho de Segurança sobre a Criméia, onde a China se absteve, ou o 

desenvolvimento chinês no Mar do Sul da China, em que a Rússia jamais se posicionou 

(ROZMAN, 2018). 

 A Suíça possui relações consideravelmente distantes do gigante asiático quando 

pensamos em termos econômicos. No entanto, ainda estão muito longe de serem antagônicas. 

A China é apenas o quarto parceiro comercial dos suíços (9% do que é exportado e 4,7% do 

que é importado pela Suíça), estando atrás da UE e dos EUA como destino e atrás desses países 

e dos Emirados Árabes Unidos nas compras (SWITZERLAND AND THE WTO, 2018). 

Todavia, ambos vêm tentando se aproximar, e já deram passos importantes, como o Tratado de 

Livre Comércio firmado em 2013 (o primeiro firmado entre a China e uma economia europeia) 

e um longo histórico de boas relações diplomáticas, como o reconhecimento do governo 

continental já em 1951, um ano após a chegada ao poder do Partido Comunista, compromissos 
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mútuos de liberalização do comércio e sem disputas na OMC e com um franco interesse no 

aprimoramento das relações (AMMANK, 2017).  

 Tal é fato, quando, muito antes da data limite para a aceitação da China como economia 

de mercado, a Suíça reconheceu, em 2007, o status chinês, sendo o único apoiador do país 

asiático no continente europeu (AMMANK, 2017). 

 A plena globalização experimentada no século XXI trouxe, além de novos desafios 

presentes no cenário internacional, mas uma diminuição material do mundo. Nações separadas 

por meses de viagens a cem anos, hoje se conectam em poucos dias através de redes humanas 

e econômicas, sendo ligadas por vias marítimas, aéreas e terrestres, o que se torna ainda mais 

relevante quando pensando em meios digitais. Entretanto, ao passo que o mundo diminuía, suas 

relações tornavam-se e se tornam mais complexas, e tal não poderia ser diferente nas relações 

comerciais, que, de forma a organizar e assegurar os ideias de trocas justas e livres, passaram a 

ser regidas por regras comuns as todas as nações que a elas se submeterem, e tal foi feito 

primeiro através do GAAT, e agora é regido pela OMC. O espraiamento do poder econômico, 

centrado desde os séculos XV na Europa e, mais tarde, durante o século XX, nos EUA, agora 

se reorganiza entre várias nações, sendo seu maior expoente a China, pondo em cheque muitas 

das definições construídas pelos detentores desse poder no passado, exigindo ser igual aos 

postuladores, como uma Economia de Mercado. 

  Aqueles que detinham o poder econômico lutam para assegurar seus postos, lançando 

mão de medidas que contradizem as ideias defendidas na criação de um regime internacional 

do comércio; enquanto os despontantes, rompem essas regras, buscando seu próprio espaço, 

muitas vezes passando por cima de direitos basais da pessoa humana. E no espaço entre esses 

dois lados, está a Organização Mundial do Comércio, buscando assegurar o cumprimento das 

regras fundamentais da organização e procurando se adaptar aos novos dinamismos do 

comércio internacional. Uma tarefa árdua e com antagonistas em ambos os lados da balança, 

que além de seus grandes, conta com a massa de nações que estremecem em meio às guerras 

comerciais, muitas vezes, sem a menor capacidade de se defender fora daqueles regramentos 

acordados na OMC. Portanto, a OMC deve zelar pela manutenção do livre, justo e pleno 

comércio, algo que, muito além das implicações econômicas, perpassa para todas as formas do 

internacional, podendo pôr fim às rivalidades ou, caso perca o controle, escalonar as tensões a 

níveis jamais experimentados.  
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This study guide aims to provide an analysis of the Rohingya minority in Myanmar and, 

according to that, introduce how the consistent problem of human rights violations, stateless 

condition, and many other border crisis has caused their forced migration to countries nearby. 

It is also pointed with this humanitarian crisis a situation that's starting to get out of control as 

we start to identify what the Rohingya's refugees have been dealing with for a couple of decades 

now. In addition to that, the fact that this issue is manifested in different forms and levels 

became an internationalized problem that is a growing concern among the United Nations (UN) 

agencies. Therefore, based on the situation explained in this guide, it is now time for the 

members of the United Nations Security Council (UNSC) to discuss this issue and work on 

some possible ways to eradicate this humanitarian crisis involving the Rohingya minority.  
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1. 

The Republic of the Union of Myanmar187 is ranked as the 40th largest country by area, 

with a very ethnically diverse culture188, and a total population of around 53 million living in 

Myanmar territory. However, when it comes to the Rohingyas the scenario they face is quite 

different, as they are not considered one of Myanmar’s official ethnic groups, and have been 

denied the chance to become legal citizens since the 1980s (ALJAZEERA, 2018; WORLD 

POPULATION REVIEW, 2018).  

The situation in Myanmar has been exposed for a couple of years now but it is, to a certain 

point, new to the international community and largely perceived as something seasonal that 

comes and goes with the same intensity as it shows up, though the Rohingya minorities have 

been living in very poor conditions for a while now, where "children, the elderly, men and 

women all face difficult conditions in a sprawling temporary city built out of plastic sheets and 

bamboo" (ALJAZEERA, 2018). Most of them had no other choice but to leave their houses and 

look for a place to restart life outside of Myanmar.   

Along with the growing debate around the issue, one of the questions that has arisen is 

whether they should be considered "refugees" or "stateless" (ULLAH, 2011). The majority of 

the Rohingya lives in the western coastal state of Rakhine189 and because it is one of the poorest 

states in the country, the opportunities to improve their living conditions as well as maintain 

their safety are very uncertain. In addition, in the last decades the number of Rohingya that 

suffered some type of persecution and violence has increased, resulting in an emigration from 

Myanmar to nearby countries that do not want them, either by small boats which are often 

precarious, or by crossing the terrestrial borders on foot to seek refuge (THE WASHINGTON 

POST, 2017). 

FIGURE I - Rohingya Migration Map 

                                                           
187 "In 1989, the ruling military government changed the name from Burma to Myanmar. Myanmar is the literary, 

written name of the country and Burma is more colloquial." (CULTURE TRIP, 2017). 
188 As it follows: Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Chinese 3%, Indian 2%, Mon 2%, 

other 5%. The government recognizes 135 indigenous ethnic groups (WORLD POPULATION REVIEW, 2018). 
189 Previously known as Arakan State before 1989 (S. PARNINI; M. OTHMAN; A. GHAZALI, 2013). 
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Source: Council on Foreign Relations (2018). 

What can be noticed is that the Rohingya have, and still, experience a life-threatening 

situation due to conflicts which are caused by the intense and large-scale movement of people 

that has hampered the security and political environment for decades, not only in Myanmar 

itself but in nearby countries - especially Bangladesh where there are currently around 20.000 

Rohingya refugees that have to deal with the consequences of this environment (ALJAZEERA, 

2018). In 2014 the United Nations (UN) launched a campaign190 to eradicate statelessness by 

2024, so that stateless people can have basic rights such as education, medical care, and legal 

identity. As one of the largest stateless groups currently in existence, solving the Rohingya 

minority humanitarian crisis in Myanmar  would be a considerable step towards accomplishing 

that goal (MAHMOOD S.; WROE E.; FULLER A.; LEANING J., 2016). 

This refugee crisis has reached a point where the situation must be dealt with quickly. 

Analyzing its historical development what can be pointed out is Myanmar's continuous 

negligence, since it's an obligation of the State to grant the Rohingya people the right to self-

identify whether based on their religious, ethnic or linguistic aspects (LEE Y., 2014). Based on 

the fact that this issue involves the destabilization of the security of the region, and consequently 

constitutes a threat to international peace, it is now time for the United Nations Security Council 

(UNSC)191 to discuss the matter and try its best to find a way to solve it by the proper means, 

in accordance to its goal of promoting human rights.  

                                                           
190 The campaign is called “I Belong” (UNHCR, 2014). 
191 The UNSC is an organ of the United Nations that has the responsibility for maintaining international peace 

and security whenever peace is threatened. Additionally, the decisions that are made in the Security Council have 

to be accepted by all members of the UN, and the Council has the power to make decisions that all members states 

are obligated to implement under the United Nations Charter.  
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Seeking out the best way to deal with this issue, we call upon all the UNSC members to 

discuss and formulate methods to handle the Rohingya minority crisis, aiming to restore peace 

and security in the region as well as to make sure that all those affected might have a chance to 

start a new life as recognized citizens with full civic rights and in a safe environment.  

2. 

 

Myanmar is a country located in southeast Asia and bordered by India and Bangladesh to 

its west, Thailand and Laos to its east, and the People's Republic of China to its north and 

northeast. One-quarter of its total perimeter contains a contiguous coastline (1.930 km). 

Myanmar (also known as Burma) is an ancient nation, with cultural fragments discovered along 

the central fluvial plains dating back about +11,000 years. In the earliest years, before being a 

nation known as Myanmar, the place was taken over and then "domesticated" by various 

kingdoms and empires that showed their different types of cultures and habits, which still 

permeate Myanmar society today (YUNUS, 1994).  

Among the dozens of ethnic groups that spread and remained untouched for centuries in 

the mountains of the country, there lived four main ancestral kingdoms in Myanmar: the Pyu, 

the Rakhaing (Arakanese Buddhists), the Bamar and the Mon. The Bamar under King 

Anawrahta succeeded in overcoming the Mon, so they end up uniting by the year 1000 in the 

region of the Irrawaddy Valley. This empire promoted the expansion of culture, the Burmese 

language and the Theravada Buddhist religion. According to the Chronicles of the Glass 

Palace192, the origin of the dynasty is in the clan of the Buddha himself in the ninth century in 

India (YUNUS, 1994). 

Rakhine is a Western province of Myanmar characterized by its landscape diversity with 

many rivers, mountains, forests and creeks. As Yunus (1994) pointed in his book:  

It touches Bangladesh in the northwest, India in the north and Chin Hills in the 

northeast. It is cut off from Burma by a long range of near-impassable mountains, of 

Arakan Yoma, in the east making it a natural physiographic unit. It has 176 miles long 

maritime and land boundary with Bangladesh which traditionally serves as ‘Gateway 

to the Far East’. Its 360 miles long coastal belt in the west makes Arakan easy for sea 

communication (YUNUS, 1994:7). 

Based on these facts it's easy to conclude that not only Myanmar but Rakhine (previously 

known as Arakan) in particular has been a historically influential region/state due to its richness. 

                                                           
192 The first official Myanmar story of the 19th century and cited as a source in government publications. 
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Many aspects make that territory important, such as navigable rivers throughout the year, fertile 

grounds, good quality timber, mineral resources, as well as rubber and tea plantations.  

Figure II - Rakhine State in Myanmar 

 

Source: Guardian, 2017. 

When it comes to the spread of Islam in Rakhine and its impacts on the population, it is 

specific only after the area of Bengal became Muslim. However, both Muslim and Buddhist 

groups had maintained an independent status for a certain amount of time under the Mrauk-U 

dynasty,193 "for a hundred years from 1430 to 1530, Arakan had [an] extremely cordial 

relationship with Bengal to the extent of calling it by historians as feudatory to Bengal." 

(YUNUS, 1994:6).  

After a series of conflicts, the relations between those religious groups weakened enabling 

Bamars a chance to legitimise their occupation of Rakhine while they were trying to gain 

independence from the British194. Consequently, the Myanmar people had fears that the fight 

they had to conquer Rakhine from foreign forces (United Kingdom) might occur again, now 

against the Rohingyas, and in the end they would lose it all. That's why they started to treat the 

Muslims of Rakhine195 as their enemies, because according to their analysis they represented a 

huge threat (YUNUS, 1994).   

During World War II, the Rohingya sided with the British while Myanmar nationalists 

fought alongside with the Japanese. When the War ended, the Rohingya were rewarded with 

prestigious government posts (ABDELKADER, 2017). 

                                                           
193 The kingdom from 1429 to 1785 ruled over what is now Rakhine State, Myanmar and Chittagong Division, 

Bangladesh. 
194 In 1885, the United Kingdom annexed the whole territory of Myanmar. The colonial period lasted until 1948. 
195 “Rohingya Muslims represent the largest percentage of Muslims in Myanmar, with the majority living in 

Rakhine state.” (BBC, 2018). 
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When Myanmar became independent in 1948, violence broke out among various 

segments of the country’s more than one hundred ethnic and racial groups. When the Rohingya 

claimed the right to an autonomous State which had been  promised, government officials 

denied the request. According to Abdelkader (2017), “many in Myanmar saw the Rohingya as 

having benefited from colonial rule”. It is important to make it clear that the Rohingya were not 

given citizenship.  

When Myanmar was declared independent from Britain in 1948, it became a 

parliamentary democracy divided by ethnicity: Shan, Karen, Rakhine and Mong. In 1962, the 

Representative Democracy came to an end via a military coup. The new government adopted 

an isolationist foreign policy, along with a socialist economic program. This led to the 

deterioration of the country’s economy, with the appearance of black markets, corruption and 

food shortages. This chaotic situation was followed by protests and another military coup, more 

repressive, in 1988. The country’s name was then changed to Union of Myanmar and the capital 

was renamed Yangon. The administrative capital was moved to Naypyidaw. 

The Rohingya fight for citizenship and for their promised State was a constant 

throughout all these regime changes. Already in 1950, when they staged a rebellion  the army 

crushed their resistance. After the military coup in 1962, the Rohingya were seen by 

government authorities as a threat to nationalist identity. Called foreigners, the Rohingya 

suffered many human rights violations. As highlighted by the World Directory of Minorities 

and Indigenous Peoples196, “Rohingya and most Muslims whose ancestors originate from India 

and Bangladesh would have been considered as citizens of Burma under the 1948 Constitution 

and civilian administration until the military coup d’état of 1962.” 

In the year of 1977, the Myanmar army launched an operation called Nagamin, in order 

to register citizens and expel illegals. The Rohingya were considered illegals, and more than 

200,000 of them fled to Bangladesh, which, according to Human Rights Watch (2000), signified 

to Myanmar authorities the illegal status of the Rohingya. The government passed, in 1982, the 

Citizenship Act, granting citizenship to most ethnic groups, but denying it to the Rohingya197.  

Analyzing the 1982 Citizenship Act, it's possible to perceive some of the issues affecting 

the Rohingya minority. According to the Act, only those who had settled prior to 1824 in 

Myanmar would be granted citizenship.  This criteria is prejudicial, since it requires a person 

                                                           
196 World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. More info: http://minorityrights.org 
197 “[...] the government created three classes of citizens: full, associate and naturalized, and subsequently 

provided color-coded "scrutiny cards." Pink cards were provided to full citizens, blue for associate citizens and 

green for naturalized. Most of Rohingyas were not provided a card at all. They are rather considered 'Myanmar 

residents,' which means neither citizen nor foreigner.” (USNEWS, 2017). 
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to prove its ties to the country, which was made difficult by the fact that at that time many 

families of different ethnic groups did not have the documents to prove they lived there before 

the law’s implementation. This is not the only problem observed in this case. As pointed out by 

the Burmese Rohingya Organization UK (BROUK)198, we can mention other aspects such as 

the fact that this law violates several international obligations assumed by Myanmar, since the 

country is a signatory of international treaties such as the Universal Declaration of Human 

Rights and the Convention on the Rights of the Child, for example. 

Based on that, one could argue that this exclusion might affect how foreign countries 

perceive the history and evolution of the Rohingya and can therefore shape their judgment of 

this issue. As one of its most extreme consequences, it could even lead to the possible 

destruction of the Rohingya identity, if this viewpoint becomes widespread, contributing to  

increasing the discrimination against them even more (BROUK, 2014). 

In 2012 the violence between the Rohingya and Rakhine residents started to get out of 

control, and in the years that followed the situation deteriorated even further (BBC, 2014). The 

attacks on Muslims have only worsened since that year, resulting in a mass migration to 

neighboring countries, such as India, Thailand, Malaysia, Indonesia, but especially Bangladesh, 

which already hosts many Rohingyas (officially and unofficially) in refugee camps. From that 

moment on, the situation become more and more difficult for the Rohingyas who were still 

living in Myanmar, due to the fact that the attacks on them- both physical and moral – became 

increasingly frequent.  

In 2014, the government of Myanmar took a step backwards by instructing more than 1 

million Rohingyas to register as "Bengalis", which could be interpreted as giving them only 

have two options: to be excluded or to admit that they are immigrants from Bangladesh, 

according to the vision from the government. The following year, in 2015, many Muslims were 

denied the right to vote because they had doubts about their citizenship (MINORITY RIGHTS, 

2018). 

In 2016 attacks at three border posts in the north of the State of Rakhine deepened the 

emergency situation in the region, while at the same time the presence of volunteer workers 

was denied (THE GUARDIAN, 2016). The following year was marked by an exodus of over 

70,000 Rohingya who left Myanmar as a consequence of the most recent spate of violence, 

which started in late August. Minority Rights points out that "the total Rohingya population 

                                                           
198 Burmese Rohingya Organization UK (BROUK) is a member of Burma stakeholder listed by Foreign and 

Commonwealth Office UK and European Burma Network (EBN). More info: http://brouk.org.uk 
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was estimated to be approximately 1.2 million, meaning that over a third of the community 

migrated from the country in the space of little more than a month, while tens of thousands had 

also been displaced within the country’s borders" (MINORITY RIGHTS, 2018). 

In addition, some aspects can be pointed out in the analysis when it comes to the lack 

of actions of Myanmar's government so far: 

a. Crimes against humanity towards the Rohingya; 

b. Lack of health and food aid;  

c. Burning villages.  

Until the present moment, Myanmar's government hasn’t shown any signs of 

commitment towards the repatriation of the minority group. In fact, news organization Al 

Jazeera claims that "since August 25, 2017, [when] Myanmar's security forces committed nine 

distinct types of crimes against humanity, including murder, torture, deportation, rape, 

persecution, enforced disappearance and forced starvation" (ALJAZEERA, 2018).  Besides 

that, the reality for those still in Myanmar when it comes to health and food is quite precarious 

and some villages remain isolated and vulnerable. As a consequence of that, some of those 

villages have been burned, in what appears to be an attempt to erase evidence of the crimes 

aforementioned, so that the Rohingya won't have evidence to make legal claims regarding what 

happened (BBC, 2018). 

The year 2018 doesn't seem to bring good answers to the Rohingya issue, especially 

when a new problem appeared, the monsoon199 in Bangladesh. Because of the intense rain that 

is constantly this time of the year, the Rohingya minority will be really affected once their 

conditions in the refugee camps is living in a temporary city built out of plastic sheets and 

bamboo. Besides the food, healthcare, prejudice, violence and now this monsoon, the minority 

group that is threatened by this natural phenomenon are now depending on its own luck to find 

a way out of this. The pressure on Myanmar's government is at its peak and an response and 

action from them is what everyone is waiting, especially the Rohingya.  

 

It is possible to analyze through the world’s history the fact that all countries have, to a 

greater or lesser degree, people that belong to ethnic, religious or even linguistic minorities 

                                                           
199The term monsoon is used to refer to the rainy phase of a seasonally-changing pattern, although technically 

there is also a dry phase as well.  
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where they are "frequently excluded from fully taking part in the economic, political, social and 

cultural life available to the majorities in the countries or societies where they live." as stated 

by the UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay in 2009 (OHCHR, 2009). The 

situation we can observe nowadays regarding the Rohingya minority is a response to decades 

of fights against discrimination of indigenous people and minorities in several countries, 

especially those peripheral ones. Although it is a daily struggle to eradicate statelessness 

condition and provide to those people the human rights basics, what can be pointed out for sure 

is that the engagement of the international community in combating it is increasing every year.  

The UN and other intergovernmental organizations recognize that it's imperative to 

guarantee the protection of minorities’ rights, as they are people and hence contribute to the 

diversity of the society, and once a State takes measures that are appropriate when it comes to 

recognizing and promoting the minority rights then that country or region is more likely to stay 

stable. To conceptualize minority it is necessary to understand who they are and how we can 

define them, and the Rohingya case in particular, as the concept is quite recent in international 

law.  

The term minority is used to refer people that can be categorized in some ways. In this 

sense, in 1977 the Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of 

Discrimination and Protection of Minorities, Francesco Capotorti, suggested a definition to the 

term minority as: 

A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-

dominant position, whose members - being nationals of the State - possess ethnic, 

religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population 

and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their 

culture, traditions, religion or language
200. 

 

The UN Minorities Declaration (1992) refers to them as a group of people with a 

linguistic, religious, ethnic and cultural identity (UN Minority Rights, 2010). Bearing in mind 

this definition brought by Capotorti combined with the definition brought by the 1992 

Declaration, it is possible to analyze and discuss how this concept can be used in the Rohingya 

case. 

As it could be observed during their historical trajectory, the Rohingya are part of the 

Muslim population present in the territory of Myanmar. It is precisely through years of 

                                                           
200 Francesco Capotorti, Special Rapporteur, ‘Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities’, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1977). 
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repression against Muslims and especially against the Rohingya that it has resulted in a massive 

exodus of people from neighboring countries since the 1960s. 

The situation for this group of people only worsened with the rejection of their citizenship, 

as early as the beginning of the 1980s. Their oppression is made through torture, forced labor, 

rape, and also manifested through the confiscation of their property and land. We can, therefore, 

say that the Rohingya are currently the most persecuted minority group in the entire 

international system (MINORITY RIGHTS, 2018).  

As mentioned before, it is part of the State's obligation to take care of the rights of all 

people under their jurisdiction and according to the Minority Rights, International Standards 

and Guidance for Implementation (2010): 

In practice, under international law, certain minority rights have been made applicable 

to recently arrived migrants who share an ethnic, religious or linguistic identity. Their 

treatment is to be rooted in the customary international law principle of non-

discrimination, which is fundamental in international law and is reflected in all human 

rights instruments and documents (UNHCR, 2010:5). 

Therefore, given the fact that Myanmar gained its independence 70 years ago, this could 

be one of the reasons for excluding those people who belong to this minority group, precisely 

to define their own citizenship without having influence from these "outsiders", even though 

they actually have relatively old links with that territory (UNHCR, 2010).  

 

The human rights situation of Muslins deteriorated since Burma’s independence (EKEH, 

SMITH, 2007). According to Chizom Ekeh and Martin Smith in the Briefing on Burma 

Minorities made by the Minorities Rights Group International (2007), 

Citizenship restrictions on the Rohingya population in the Bangladesh borders have 

deepened their exclusion from employment and other opportunities. Delays on 

marriage permits have led to a backlog of applications, and the requirement of passes 

to travel from villages has disproportionately affected the Rohingya population, even 

for day trips to health clinics (EKEH; SMITH, 2007:4). 

 

The Briefing also claims that the army is guilty of imposing forced labour on Rohingyas 

villagers and children. Human rights violations such as land confiscations and discriminatory 

restrictions are causing problems of poverty and food insecurity (EKEH, SMITH, 2007). 

Myanmar is accused of ethnic cleansing and human rights violation by human rights 

groups after violence broke out in which at least 400 people were murdered, and thousands of 

homes have been put to the torch, since the military launched a counteroffensive against 
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Rohingya insurgents in August of 2017. Due to these acts, about 400,000 Rohingya Muslims 

fled to southern Bangladesh (REUTERS, 2017). 

An investigation made by the UN Human Rights Council in 2017 says that there are 

reports of human rights violations in attacks made against the Rohingya such as killing of 

civilians, torture, rape and other forms of sexual violence, and the burning and destruction of 

entire villages.  

 The Rohingyas are protected by the Universal Declaration of Human Rights, which 

Myanmar signed in 1948, and various others UN treaties. The rights to life and nationality - 

relevant to the Rohingyas, who are effectively stateless - are guaranteed in Articles 3 and 15 of 

the UDHR. 

 

The Rohingyas migration issue started more than fifty years ago. Initiated by a religious 

pursue headed by the military junta that governed Myanmar since 1962. Since then, the situation 

has not changed much, and conditions have not improved. The Rohingyas migration never stops 

(THE RELIGIOUS LITERACY PROJECT, 2013). 

In May 2015, the case of the Rohingya Muslims of Myanmar won the international 

media’s attention with the rescue of boats of these migrants trying to cross the length of 

Malaysia in search of shelter in other countries (FRANÇOSO, 2015). With no recognized land 

of their own and with requests for refuge denied, the Rohingyas spend months on the high seas 

without being able to return to their country of origin after being returned to the sea by their 

destination countries - manly Malaysia, Thailand and Indonesia (FRANÇOSO, 2015). 

The United Nations estimates that about 4,000 people from Myanmar and Bangladesh 

were waiting on the boats, with their supplies running out and nowhere to go - including two 

thousand men, women and children on at least five stranded boats near the shores of these 

countries for longer (FRANÇOSO, 2015). 

Those boats carry up to 300 people and are often abandoned by those responsible at the 

high seas, who, for fear of punishment against the crime of trafficking people in Thailand, 

decide not to touch the land, leaving the migrants adrift until the Thai authorities find them 

(FRANÇOSO, 2015). 

Some refugees choose to take risk crossing by land and sometimes walk for up to six days 

without stopping. They suffer great physical and emotional traumas. Many were already 

malnourished, and face the problem of food insecurity (FRANÇOSO, 2015). 
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Figure III - Immigrants 

 

Source: The Washington Post, 2017.  

Fortunately, Bangladesh maintains an "open arms" policy in the face of Myanmar opacity. 

These people have fled to countries in Asia and the Middle East, these countries gave the 

Rohingya minority an opportunity to shelter, among them are Thailand, Malaysia, Indonesia, 

India, Pakistan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and, of course, Bangladesh 

(ALJAZEERA, 2017). As described in the figure III, the number of Rohingya immigrants in 

Bangladesh is 21.45% greater than the number of migrants heading towards Europe in 2017 

(THE WASHINGTON POST, 2017). 

The Rohingya community, in any case, is not only concentrated in Myanmar, where they 

represent 6% of the 52 million inhabitants. There are also 200,000 of them residing in Pakistan, 

another 200,000 in Saudi Arabia, and 100,000 refugees between Malaysia, Indonesia and 

Thailand (ALJAZEERA, 2017). 

According to the government of Pakistan, there are approximately 200,000 Rohingya 

refugees residing in Pakistan. All of them have made a perilous journey through Bangladesh 

and India and have settled in Karachi, where they have now obtained Pakistani citizenship. 

However, lately the access to Pakistan has been restricted and Rohingya refugees head for other 

countries (ROCHA, 2015). 

Historically, Thailand has helped human rights crises in Myanmar. Since the mid-1980s, 

refugee camps along Thailand’s western border have sheltered villagers fleeing Myanmar’s 

brutal counter-insurgency operations against ethnic armed groups. Today, more than 100,000 

refugees remain in these camps (ROCHA, 2015). Recently, officials discovered Thailand’s 

human trafficking networks transporting Rohingya refugees and Bangladeshi migrants to 

Malaysia and other destination countries. As a result, traffickers had to abandon the boats of 

refugees and migrants at sea, without proper conditions (ROCHA, 2015). 



 
279 

 

The USA also has an open policy when talking about sheltering the Rohingya refugees. 

The number of shelters Rohingyas in the USA has increased significantly since the first ones 

arrived; more than 5,000 have arrived since 2015, reaching more than 5,000 refugees. The main 

cities that are receptive to the Rohingya are Chicago and Milwaukee, though some of them 

arrived in Fort Wayne, Indiana (LINTNER, 2014).  

But Bangladesh is the main refuge destination for the Rohingyas. It is estimated that 

655,000 to 700,000 Rohingya people have fled to Bangladesh over the last three decades. In 

the very beginning it wasn't so easy, though. Bangladesh offered much resistance to this and 

denied the Rohingyas governmental help. They feared accepting the Rohingyas would increase 

the chronic problems related to poverty and high population density that Bangladesh has already 

been facing (MORCH, 2017). 

Figure IV - Displacement in Rakhine State since August 2017 

 

Source: OCHA, 2017. 

What we can see from these reports is the continuing vulnerability of this minority group, 

where most are children, woman and elderly, that is only awaiting for a chance to cross the 

ocean to Bangladesh. The restriction imposed by the government to the humanitarian access 

results in groups of Rohingyas facing a lack of life-saving resources in both camps and villages, 

this being a result of the very slow process to guarantee access of national and international 

workers in Rakhine State (OCHA, 2017).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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The United Arab Emirates also provide humanitarian aid to the Muslim minority in 

Myanmar and support efforts made to relieve their suffering and address their humanitarian 

conditions (MORCH, 2017). 

Saudi Arabia is already home to around a quarter-million Myanmar people who took 

refuge in the kingdom under the late King Faisal in the 1960s. The kingdom pledged $15 million 

in aid to the Rohingya (MORCH, 2017). 

Rohingya have sought refuge in Nepal, as well. Yet, though they have escaped the 

fighting in Rakhine, life in Nepal is not without its problems for those who are often called the 

most repressed people in the world. There are approximately 300 Rohingya living in hastily 

constructed shelters in Kathmandu (MORCH, 2017). 

In India, on the other hand, the Rohingya have been deemed a security threat, declared 

by politicians to be increasing the chances of terrorist activities. The hostilities shown to many 

Rohingya in India have been explicit and many still face overt discrimination. They are 

considered “illegal immigrants” by Union Minister Kiren Rijiju and India will try to deport 

40,000 Rohingya, including 14,000 who are registered as refugees with UNHCR (MORCH, 

2017). 

Inside Myanmar, the Rohingyas find no shelter as well. With several human rights 

violations, they have no more hope. The violence suffered, all the killings, torture, rape or other 

sexual violences, the destruction and burning of their villages, make Myanmar a place they no 

longer feel comfortable to find refuge (OHCHR, 2017). 

Table 1 - Rohingya population 

 

Source: MAHMOOD; WROE; FULLER; LEANING, 2016. 

https://thediplomat.com/2017/11/from-myanmar-to-india-persecution-haunts-rohingya/
https://thediplomat.com/2017/11/from-myanmar-to-india-persecution-haunts-rohingya/
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Since the beginning of the crisis, 82.375 Rohingyas have fled from Myanmar in the conditions 

of refugees. An even bigger amount has been seeking asylum in other countries, 

235.403.(ALJAZEERA, 2017).  

 

 

The Rohingya problem has not found a solution until the present days. The political and 

economic relationships among countries of South Eastern Asia are always being strengthened, 

but the Rohingya crisis may weaken those ties. 

Based on facts considered up to this point regarding the Rohingya minority, it becomes 

clear the need to discuss the problem and how it has worsened recently. The purpose of this 

section is to precisely explore how this humanitarian crisis can affect the region. For such, this 

part will be divided into three blocks: (i) nearby countries vs. Myanmar relations; (ii) minorities 

cleansing and human rights in the world; and, (iii) international law on immigration.  

 

Myanmar has recently received greater attention, either through media channels, or 

through countries directly. Due to poor management of the country as a result of the dictatorship 

previously in force, Myanmar is one of the poorest Asian countries. The relations of the country 

with its border neighbors has been changing in the last couple of years since Myanmar can offer 

different types of benefits if those countries are willing to engage with perspectives that include 

economy, security and politics (CHO, H. K. et al, 2015). It must be analyzed how those relations 

are nowadays, considering the importance that Myanmar represents for the different countries 

of the Asian region, and given its important geostrategic characteristics to foreign countries as 

well, such as the United States, a country that can influence the future of how things may 

develop in Myanmar later on.  

The development of Myanmar's foreign policy and its growing regional role are affecting 

the economic growth of the country, especially after China became the largest trading partner 

of Myanmar. Between 2012 and 2016 the imports made from China were more than 40%, which 

resulted in gains for both sides and investments in infrastructure and in gas and oil sectors 

(WITS, 2018). China is the country with the largest land border with Myanmar, and their 

relations can be analyzed in four phases, as Shee (2002) points out:  
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a. 1949-1961, ambivalent peaceful coexistence;  

b. 1962-1970, temporary setback; 

c. 1971-1988, improving relationship; 

d. 1989-present, closer entente.  

Through that evolution of the relations between these two nations over the past years 

would be possible for China to achieve one of their strategic goals, which consists in having 

direct access to the Pacific and Indian Oceans. However the Chinese wouldn't be the only ones 

in this equation of benefits, when it comes to Myanmar "[...] [they] would benefit from 

increased trade and development projects” and this proximity to China is a clear response to the 

fact that Myanmar used to be isolated from the west since 1988 (CHO, H. K. et al., 2015: 24). 

Nonetheless, lately the fact is clear that more and more countries are interested in becoming 

close to Myanmar and in establishing new connections resulting in a gradual decrease of 

China’s importance in Myanmar.  

When it comes to relations with Thailand and Myanmar the situation can be characterized 

by years of border issues, such as "drug smuggling, harassment of minorities and Myanmar 

exiles, [the] presence of Myanmar migrant workers in Thailand and the treatment of Myanmar 

refugees in Thailand" (FACTS AND DETAILS, 2014). In addition, some facts pointed out by 

International IDEA (2001) highlights that 

 

Economic and political relations have always been the main focus of Thai-Burma ties, 

while other ties that cover social, technical and agricultural areas have not been 

reported. [...] After 1995, Thailand broadened the scope of the cooperation with 

Burma to include agriculture, education, public health and railway rehabilitation. 

(INTERNATIONAL IDEA, 2001: 123) 

 

As a consequence of these aspects, Thailand has been seeking in the last few years 

alternatives that will enable medium and long term solutions, as it is of the highest priority to 

increase the cooperation links between Myanmar and Bangkok in order to minimize between 

the two countries, especially the ethnic minorities on the border area (INTERNATIONAL 

IDEA, 2001).  

India has shown through years how their actions towards Myanmar changed, it was only 

by 2011 that the relations between the two nations started to grow hence the intern changes in 

Myanmar. Observing the scenario in the region, the Indian government started this new strategy 

that seeks proximity with Myanmar due to the China factor, as a way to contain its influence 

not only in Naypyidaw but also in other countries nearby (CHO, H. K. et al., 2015).  
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As can be observed, "India's interests in Myanmar include access to natural resources as 

well as infrastructure development to serve its own people, especially those in India’s 

northeastern states”. Basically, as stated before, to increase its influence in the country just like 

China. Of course, when it comes to Myanmar having productive relations with India it means 

a beneficial factor with the growth of its two partners, China and India (CHO, H. K. et al., 2015: 

21). The possibility of benefiting from the interest of large countries such as those mentioned 

above is clearly a tool of its geostrategic position, in which it makes it possible for Myanmar to 

be able to improve year after year its bilateral relations with both India and China.  

Bangladesh has an important role to play in this case since it has received and still receives 

large numbers of those ethnic minorities seeking refuge in the country. The border area between 

the two countries is well known for multiple issues, besides the continuous movements of 

Rohingya to Bangladesh, there are also issues such as a maritime dispute, traffic of narcotics 

and different types of other criminal activities, meaning that the increase of these activities can 

be considered a result of this exodus of Rakhine to Bangladesh (PARNINI; OTHMAN; 

GHAZALI, 2013). 

As consequences of these political and security issues mentioned above, the bilateral 

relations between the two countries face some turbulence, as pointed out by Tun (2016:2) "[...] 

over the last 40 years, bilateral relations between the two countries did not realize their full 

potential despite their having a lot of opportunities to strengthen mutual cooperation in many 

areas.", and because of this sporadic situations the trade relations with Dhaka are quite lower 

than with countries nearby. In the end of 2011 the Prime Minister Sheikh Hasina signed in her 

visit to Myanmar some agreements201 that represented a light in the future of bilateral relations 

between the two nations. 

 

The term “ethnic cleansing”, as pointed out by Bell-Fialkoff (1993:1), can be understood 

as the expulsion of a group that “is not well seen by the majority of the population of certain 

geographic place because of political, religious or ethnic discrimination, or even those three 

points combined”. This issue has taken many forms, as in the XIX century it could be seen 

                                                           
201 "[...] Joint Commission for bilateral cooperation between the Government of the Republic of the Union of 

Myanmar and the Government of the People’s Republic of Bangladesh and a Memorandum of Understanding 

establishing a Joint Business Council (JBC) between the Republic of the Union of Myanmar Federation of 

Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) and the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and 

Industry." (TUN, 2016: 6) 
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clearly the moment where it began to arise, in some cases, the desire of a State to completely 

extinguish some ethnic groups. It was just when the Nazi ideologies began to spread around 

Europe that we could observe a new level of ethnic cleansing, that time being against Jews 

(BELL-FIALKOFF, 1993).  

Complementary to that idea, as pointed out by Mann (2004:10) 

 

An ethnicity is a group that defines itself or is defined by others as sharing common 

descent and culture. So ethnic cleansing is the removal by members of one such group 

of another such group from a locality they define as their own. A nation is such a 

group that also has [a] political consciousness, claiming collective political rights in a 

given territory. A nation-state results where such a group has its own sovereign State. 

 

When it comes to the situation of the Rohingyas of Myanmar, the scenario is not that 

different from those lived a couple of years in the past as seen in the Second World War. Pointed 

out by the UN assistant secretary-general of Human Rights, Andrew Gilmour, "The ethnic 

cleansing of Rohingya from Myanmar continues. [...] It appears that widespread and systematic 

violence against the Rohingya persists" and concludes by saying that “the nature of the violence 

has changed from the frenzied blood-letting and mass rape of last year to a lower intensity 

campaign of terror and forced starvation that seems to be designed to drive the remaining 

Rohingya from their homes and into Bangladesh.” (ALJAZEERA, 2018).  

Over the years the situation observed in the Rohingya minority issue could be categorized 

as the defense of privilege as a majority group by "displacing class feelings of exploitation onto 

ethnic groups" (MANN, 2004:503), a fact that can be observed growing since the independence 

from Britain in 1948. Even though several attempts to daily help these minority in some sort of 

way by the international community, the acts played against them are loud and clear by 

Myanmar officials especially, as pointed out by the Amnesty International, that several crimes 

against humanity were being committed in Myanmar towards the Rohingya and, in some cases 

as the ones where several villages where on fire in an attempt to "exterminate" shreds of 

evidence and traces that in that location lives a minority group (ALJAZEERA, 2018).  

In worldwide terms when it comes to human rights and ethnic cleansing, it can't be left 

out the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) from 1948, as one of the most 

remarkable document regarding achievements for all people and all nations. Through this 

document it is settled that human rights must be universally protected. Thenceforth it has been 

the duty of the international community to work in a way that one day, situations as the one that 

can be observed nowadays in Myanmar become just part of the dark history of humanity.  
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Immigration Law is particular to each country. A State, in the International Order, must 

obey certain duties such as non-indifference and nonintervention (GUERRA, 2012). The legal 

duty consists in the situation in which a country or nation must practice an act or, on the 

contrary, must omit itself from practicing any act, in both cases, to the advantage of another, 

under the penalty of being punished for that (GUSMÃO, 1998). 

The non-indifference must guide the performance of the various actors in the most 

different relations established in the international orbit and, in particular, changes that must be 

observed by the states in order to reduce the multiple problems that exist all over the world 

(GUERRA, p. 122). 

Non-intervention, on its turn, is a outcome of the fundamental rights of states, especially 

the right to sovereignty and the right to justice (GUERRA, p. 124). The duty of non-interference 

is a fundamental principle which brings together many specific rules on the legal competence 

and responsibility of a State, however, under general international law, matters of state 

competence belong to their reserved domain, to their domestic jurisdiction (BROWNLIE, p. 

313). 

As the legislation over immigration serves the interests of the State that formulate them, 

there’s no way another country can intervene in this matter. But, in the present case, the 

Rohingyas are considered stateless, so, there would be no law to protect their situation. But, in 

1954 the Convention relating to the Status of Stateless Persons regulated such matter (UNHCR, 

2018) 

The mentioned convention, established the legal definition for stateless persons as those 

“who are not considered citizens or nationals under the operation of the laws of any country”. 

We conclude then, that the Rohingyas are not under the shelter of any specific law, 

however Myanmar signed in 1948 the Universal Declaration of Human Rights, which claims 

the right to life and to a nationality in its articles. Also the numerous U.N. Human Rights 

Treaties are considered the source of legal protection to the Rohingyas. The crimes of genocide, 

against Humanity, and war crimes belong to the jurisdiction of the International Criminal Court 

(ICC). However, Myanmar - as well as China and the United States - is not signatory to the 

treaty that created this Court. Even if not being signatory to the treaty, Myanmar is a member 

of the U.N. so, in a case referred by the U.N Myanmar is subject to the ICC jurisdiction. Apart 
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from that, concerning the human rights violations against the Rohingyas, ad hoc tribunals and 

commissions have been assigned to deal with theses cases (REUTERS, 2017). 

 

In 1991 The General Assembly passed resolution 46/132, regretting that Myanmar 

Government had not taken measures toward the establishment of a democracy as committed. 

The following years also had manifestations concerned the Myanmar situation but only in 2005 

the situation was taken seriously with the raised concerns of the Us which lead to The Security 

Council’s first ever briefing on December of 2005 (UNSC REPORT, 2018). 

On the 29th of September 2006 we had the first briefing concerning Myanmar situation 

being officially on the Council agenda. A rare procedural vote was taken to add this item to the 

agenda. And a year later, an emergency meeting was called to send the Special Adviser to 

Myanmar, who said Myanmar’s government repression acts were questioned concerning its 

commitment to democratization what made international support for Myanmar more difficult 

to maintain. A month after this, the Council’s first presidency statement was made, rejecting 

the use of violence and increasing the significance of prisoners’ release (UNSC REPORT, 

2018). 

On November of 2007 the council rebelled against the detention of political 

demonstrators claiming that many people are still arrested and new arrests are taking place. The 

relaxation of detention of Daw Aung San Suu Kyi and release of political detainees and 

prisoners was demanded. But the reality witnessed by the Special Envoy in Myanmar on the 

18th of March was disappointing: the government not only had not stopped illegal arrests, but 

also had accelerated them. So, on the 2nd of May, the Security Council adopted a presidential 

statement concerning the commitment of the Myanmar government about a referendum process 

that would be free and fair, measure that was received with great resistance. Only on November 

of 2010 the council was informed about Myanmar first election and the release of Aung San 

Suu Kyi who had been kept arrested for almost two decades and also 2,200 other political 

prisoners (UNSC REPORT, 2018). 

The following years didn’t have much progress and the UN hasn’t taken a lot of action 

involving the Myanmar crisis. The Envoyers kept updating UnSC of the situation on the ground 

in Myanmar. On the 17th of April of 2014, a briefing was released by request of the UK, 

concerning the Rakhine situation but mainly about the recent rise in inter-communal tensions 

there, the disruption of humanitarian aid and the controversy surrounding the census. Also on 

April, the first meeting of the Partnership Group on Myanmar took place, with the objective to 

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r132.htm
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Myan%20S%20PRST%202008%2013.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Myan%20S%20PRST%202008%2013.pdf
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reconfigure the Group of Friends on Myanmar. One year after, UK requested another briefing 

over the same issues and an update was provided pointing out progresses towards a national 

ceasefire agreement, as well as the preparations for elections this same year (UNSC REPORT, 

2018). 

On the 17th of November the US requested information over the recent increase of 

violence in Rakhine State and on the situations of human rights and humanitarian matters. The 

briefing stated that there were signs of resistance by the Rohingya, as they became more 

organized, as well as the possible risk of more radicalization (UNSC REPORT, 2018). 

An UN Human Rights Council resolution in August of 2017 called for a fact-finding 

mission, according to the OHCHR report, to establish the facts and circumstances of alleged 

human rights violations and abuses in Myanmar, particularly in Rakhine State. Since the 

OHCHR does not have enforcement authority, no concrete action have been taken by the United 

Nations (UNSC REPORT, 2018).  

According to a Resolution adopted by the General Assembly on the 24th of December 

of 2017, the GA calls upon Myanmar to end military operations on Rohingya communities, to 

allow humanitarian assistance, to promote the de-escalation of violence, among other things 

related to human rights assurance. It also encourages further cooperation between Myanmar 

and Bangladesh, as well as assistance from the international community towards Bangladesh in 

providing humanitarian aid to the Rohingya refugees (UNSC REPORT, 2018).  

On the 13th of February, eight members of the Council (Equatorial Guinea, France, 

Kazakhstan, Netherlands, Poland, Sweden, the UK and the US) requested a meeting where they 

were informed of a new emergency situation concerning the monsoon season which could bring 

flooding or landslides that could put in danger areas in Bangladesh where some of the refugees 

are living. It was also discussed the matter of humanitarian access that should be immediately 

granted. At last there were calls for the implementation of the recommendations of the Rakhine 

Advisory Committee (UNSC REPORT, 2018). 

 

 The United States of America condemns Myanmar’s military for the violence in 

Rakhine State. Arguing that the perpetrator of these acts must be held responsible, the US calls 

on to the military to respect human rights and fundamental freedoms. The American delegate 

says that these acts were “a brutal, sustained campaign to cleanse the country of an ethnic 

minority”. Also, the United States calls for Myanmar authorities to allow rapid, safe and 

unhindered humanitarian access.  
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Due to its economic interests, The People’s Republic of China have been on the side of 

Myanmar’s Government. China is Myanmar’s most important political, security and economic 

partner (FUMAGALLI, 2017). Being a powerful neighbor of Myanmar, the Chinese support 

the country’s efforts in “safeguarding peace and stability”. China has argued several times 

against possible intervention or condemnation of Myanmar’s actions regarding the Rohingya. 

While western countries, such as The United States, France, and UK, call for an ending to what 

they call “ethnic cleansing”, China asks for patience (THE INDEPENDENT, 2017). 

In December 2017, Sweden's Foreign Minister, Margot Wallstrom, visited both 

Bangladesh and Myanmar and she could visualize how this crisis is far from over, that's why 

Sweden stands ready to continue supporting Myanmar on its path towards democracy and 

prosperity (GOVERNMENT OF SWEDEN, 2018). Since it is a fact that Sweden is a major 

humanitarian donor to the Rohingya crisis, in 2018 the country strongly supported the 'Joint 

Response Plan 2018 for the Rohingya Humanitarian Crisis' and is willing to do as possible to 

guarantee to these refugees a chance to return to their homes and rebuild their lives (EMBASSY 

OF SWEDEN, 2018).  

The Russian Federation actions towards the Rohingya minority issue are quite firm and 

tend to stay the same. Their position is quite similar to China’s, as to Moscow this crisis is 

internal affairs and hence there shouldn't have external interference because the action of 

interference will only aggravate a situation that is delicate. This position can be justified due to 

Russia's goal to gain more influence in the region, and as this situation can have some sort of 

impact in the Indian subcontinent, the Indian Ocean, and Southeast Asia (LUTZ-AURAS, 

2015).   

An investigation has been called by the Republic of Kazakhstan on human rights 

violation towards the Rohingya in Rakhine State. A quote from the Kazakh delegate says: “We 

express serious concern about position of the Muslim community in Myanmar" (BNEWS, 

2017). Urging the government to stop all military operations and to end all acts of persecution 

and discrimination toward the Rohingya population, and also to provide unhindered 

humanitarian access, Kazakhstan calls for urgent measures to allow the Rohingya to return to 

their homes, according to Kazakh delegate, “with safety, security, dignity and prospects for 

decent livelihoods” (UN, 2017). 

France is concerned with the situation in the Rakhine state of Myanmar, and asks for the 

cessation of violence against the civilian populations. They support the work of humanitarian 
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organizations that provide help to the civilians. France asks Bangladesh to continue to accept 

the Rohingya present in its territory. (FRANCE DIPLOMATIE, 2017). France, as well as some 

European countries, is calling attention of Southeast Asia fostering reconciliation, in order to 

try to avoid a massive migrations problem (FOREIGN POLICY, 2016). France kept the 

European embargo on weapons, and discusses restrictive measures in relation to the security 

forces of Myanmar. (FRANCE DIPLOMATIE, 2017). As one of the countries that allow the 

entrance of Rakhine State refugees, France reinforces aid is deeply needed (NEW YORK 

TIMES, 2016). 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has been one of the 

strongest voices on making Myanmar responsible for what the UK calls “ethnic cleansing”. 

Because of these acts, The United Kingdom has pulled off its military aid for Myanmar. The 

Ministry of Defense has suspended 300,000 £ of funding until the crisis is resolved (BBC, 

2017). These yearly funds were used in educational courses for Myanmar’s military. Great 

Britain also has called on to Myanmar’s government to stop violence and allow the British to 

provide aid into the Rakhine State (CNN, 2017).  

The Republic of Peru reassured, by declaration of Peruvian Ambassador Gustavo Meza-

Cuadra, its interest in the situation of minorities in the Rakhine State of Myanmar and a visit to 

the State and refugee camps in being scheduled, though Myanmar government offers some 

resistance (CHANNEL ASIA, 2018). Trips to Burma and Bangladesh, related to the conflicts 

in the Middle East as well as meetings on peacekeeping mark the Peruvian presidency of the 

UN Security Council. The ambassadors analyze the situation in Myanmar following the mass 

displacement of members of the Rohingya minority from the state of Rakáin to neighboring 

Bangladesh  (ANDINA, 2018). The intention of the Council was to travel to the state of Rakáin, 

epicenter of the crisis after an operation of the Burmese Army that the UN described as an 

"ethnic cleansing manual". According to Meza-Cuadra (embajador), the Security Council 

considers it important to "go to the field" and see firsthand the facts and possible solutions. A 

visit to Bangladesh, where hundreds of thousands of Rohingya have taken refuge is also planned 

(ANDINA, 2018). The situation facing the Rohingyas caused great concern, mainly with the 

risks of new disasters or diseases and the lack of conditions to assure the voluntary return of the 

refugees in a secure and sustainable way (UN, 2018). Meza-Cuadra emphasized that hate 

speech and discrimination are unacceptable attitudes and enhanced the importance for the 

Rohingya community of having recognized the full citizenship. The support of the international 

community to Myanmar and Bangladesh is extremely important, particularly to end the crisis 
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(UN, 2018). Peacekeeping and conflict prevention will be the focus of several special meetings 

organized by Peru. In addition, there will be open debates on the prevention of sexual violence 

in wars and on the role of the youth in the construction of peace (ANDINA, 2018). So, Myanmar 

Government must assure unrestricted access to humanitarian actors and a particular attention 

must be paid to what concerns girls and women, mainly those who have been victimized by 

sexual violence (UN, 2018). 

Condemning any form of extreme violence, the Federal Democratic Republic of 

Ethiopia argues the situation of the Rohingya refugees was a source of great concern, what 

worries more is the massive humanitarian challenges that forced them to flee, first of all. 

Measures to put an end to this violence must be taken. So as to create proper conditions to the 

displaced ones return safe and with dignity (UN, 2018). It was emphasized that the good 

communication and cooperation of the Government of Bangladesh with Myanmar is vital and 

the support of those efforts by the international community is essential (UN, 2018). The most 

important facet of the situation was addressing the deep primary causes of the crisis, which 

demands the commitment of Myanmar’s government to assure respectful treatment to all 

communities (UN, 2018). If not handled quickly and carefully, the situation in Rakhine State 

can have serious regional implications. Furthermore, Ethiopia states that all military operation 

in Rakhine State must be cease, and diplomacy must never be overlooked (UN, 2017). 

The Plurinational State of Bolivia condemns the violence in the Rakhine State against 

the Rohingya minority and expresses that this issue should be resolved within its borders, 

reiterating that the principle of non-intervention in the internal affairs of the State should be 

always respected. The Bolivian government recognizes the complexity of this issue in 

Myanmar, having that in mind, recommends that the way to find a positive solution to everyone 

involved in this situations is through dialogue, negotiation, consultation and meditation, once 

‘it’s inconceivable to deny a human being nationality’ (UN, 2017). 

The Republic of Poland, together with the other 13 countries which support the Rakhine 

State, signed a statement on Humanitarian Access to them, showing their concern to the 

northern Rakhine State. They agreed to deliver aid on villages where people face malnutrition 

and many more under-human conditions. The discussion with the Government continues, 

especially in the case of restoring peace after several attacks and cases of abuse. Ambassador 

Joanna Wronecka of Poland has stated that it is a situation that for the Rohingyas is hard to deal 

with since “the conditions are extremely difficult because in Bangladesh due to the monsoon 
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season there is always a risk for raining”. Also, the demonstrations of unity of the international 

community towards this issue demonstrate the commitment to finding a solution to this 

humanitarian crisis (FINANCIAL EXPRESS, 2018).  

The Netherlands are aware of the situation the Rohingya minority is facing for a while 

now, and having that in mind, the government made available an emergency relief to the 

Rohingya leaving Myanmar through United Nations World Food Program (NLTIMES, 2017). 

In addition, all the member States should provide assistance to Bangladesh, as well as the 

Netherlands government will, to overcome the challenges since everyone depends on 

Bangladesh as long as the guarantee to all those people can’t return to their homes safely. 

When it comes to this issue, the Republic of Equatorial Guinea is aware of how serious 

this situation is and has expressed concern over the Rohingya minority. Equatorial Guinea has 

supported efforts to establish a dialogue at any level of the parts in order to avoid any more 

losses, especially to Myanmar and Bangladesh, since everyone's goal is to find a peaceful 

solution to this issue. It has also called upon the international community to support the refugees 

through activities that will prevent any more violent acts against the Rohingya (PERMANENT 

MISSION OF EQUATORIAL GUINEA TO THE UNITED NATIONS, 2018). 

The State of Kuwait praise Bangladesh to provide help and host these innocent people on 

its territory while the region is still living violence acts. Also, calls upon the government of 

Myanmar to take responsibility to protect its population by providing assistance to the Rohingya 

since they've been through quite a situation for a while. In October of 2017, the State of Kuwait 

made a donation and highlights that if more States did the same, perhaps the Rohingya refugees 

would see this action as an act of hope. Additionally, the government of Kuwait reinforces the 

need for some measures to be taken regarding the excessive use of force by the Myanmar 

government (KUNA, 2018).  

With a similar speech, the Republic of Côte d'Ivoire considers the return of the Rohingyas 

to their homes a moral duty that must be done by the entire international community. The 

complex nature of this issue requires concrete solutions that must be respected. Côte d'Ivoire 

demonstrates its concerns over restrictions to the UN agencies that provide assistance to the 

refugees and also praise Bangladesh for helping out in this situation so far (UN, 2018). 
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6.1. How to make sure that once the Rohingya return to Myanmar they’ll stay safe 

and won’t be, once again, subject to oppression and violence?  

6.2. How can we prevent the situation where the Rohingya go from camps in 

Bangladesh to camps in Myanmar and not their homes? 

6.3. Considering the previous actions made by the UN when it comes to the efforts 

to guarantee the bare minimum access to the vital assistance for the Rohingya 

minorities and baring in mind that this refugee issue is starting to get out of 

control, what can the United Nations Security Council do make sure this 

situation does not become aggravated and how the Council can support these 

minorities? 

6.4. Besides military intervention, what could be the other alternatives to address the 

crisis and to hold the perpetrators of these acts responsible? 

6.5. Is there a way for the United Nations to ask other countries to open their borders 

to the Rohingyas? 
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Este guia tem o objetivo de apresentar os procedimentos do Comitê de Imprensa Internacional 

do MUNDO Ritter 2018 àqueles que se inscreveram como jornalistas para fazer parte da nossa 

simulação das Nações Unidas. Os leitores serão informados sobre as atividades do jornalismo 

em um evento internacional, sobre os tipos de publicações que circularão durante o evento e os 

materiais disponíveis para sua produção. Serão apresentadas também, as linhas editoriais de 

alguns dos veículos mais renomados de comunicação, com o intuito de explicar como os fatos 

se encaixam em perspectivas diferentes. 

 

 

This paper proposes to introduce the proceedings of MUNDO Ritter’s International Press to 

those who applied as journalists at our United Nations’ simulations. The readers will be 

informed about the journalism’s activities in an international event, such as a UN conference, 

the types of publications that will circulate at our event and the materials available to produce 

them. There also will be presented the guidelines of the world’s top news vehicles in order to 

teach how to fit the facts in many different points of view. 

 

 

  

                                                           
202 Jornalista formada pela UniRitter – Laureate International Universities, faz parte da equipe da 

República – Agência de Conteúdo e atualmente é mestranda em Direitos Humanos pela UniRitter. 
203 Acadêmica do 7º semestre do curso de Jornalismo na UniRitter – Laureate International Universities. 
204 Jornalista formada pela UniRitter – Laureate International Universities e atua como Social Media 

voluntária em projetos. 
205 Acadêmica do 7º semestre do curso de Jornalismo na UniRitter – Laureate International Universities. 
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Não há um consenso entre os pesquisadores acerca da data específica em que o 

jornalismo surgiu ou qual foi o primeiro jornal produzido no mundo. Entretanto, há indícios 

de que tudo começou a partir da Acta Diurna, uma grande placa de papel e madeira onde 

eram escritas as notícias que eram divulgadas nas principais praças das cidades, na época do 

Império Romano, 39 a.C. 

A partir deste advento, e com os avanços tecnológicos, novas invenções foram 

criadas, como por exemplo o telégrafo, o telefone e o rádio. E com todo esse processo, houve 

um aumento também no público dos jornais. Dentre essas novas invenções, em 1835 

surgiram as primeiras agências de notícias. Estas agências primeiramente foram criadas para 

a venda de notícias por atacado a banqueiros, governos, diplomatas, negociantes, corretores, 

transportadores e armadores. Apenas depois elas vieram a se expandir e vender para um 

público mais variado, assim se transformando em jornal de mercado médio e transmitindo 

as notícias com caráter imparcial. Desta maneira, as agências de notícia precisaram atender 

às necessidades de cada cliente, levando em consideração seus interesses, começando assim 

a produzir matérias com caráter mais uniforme. 

O conceito objetividade no jornalismo surgiu um pouco depois, no final do século 

XIX, juntamente com o conceito de imparcialidade e do equilíbrio na ética profissional no 

momento em que as notícias eram divulgadas. Entretanto, até a metade do século não havia 

tanta preocupação por parte do editor, assim como do leitor.  

Como a imprensa era sobretudo político-partidária, os leitores compravam e 

assinavam os jornais para saborear a versão parcial dos acontecimentos, bem como, para ler 

as críticas aos adversários, quase sempre pessoais, procedentes, ou não, e invariavelmente 

em termos fortes, quando não afrontosos. 

Ao longo do tempo, o modo de fazer jornalismo tal como conhecemos hoje foi 

tomando forma. E então, a partir do século XIX, houve uma grande expansão através da 

imprensa, o que se denominou penny press, que “inventou o moderno conceito de notícia, 

passando a se interessar pelo que acontecia no dia-a-dia da comunidade”. Essa inovação veio 

acompanhada de um número crescente de empregos e uma nova realidade para a profissão, 

que seria passar informações para a sociedade e não apenas propaganda. 

A partir disso, houve a intensificação das massas que consumiam os jornais, de modo 

que os banqueiros acabaram por reduzir o preço do produto. Ou seja, esta nova política tinha 

como foco vender suas notícias em um tom mais imparcial, onde a história não parecesse 
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ficção, propaganda ou panfleto, onde não era permitida a inserção de opiniões particulares. 

Diante disso, os fatos começaram a aparecer com mais frequência nos jornais, de maneira 

que as histórias divulgadas deixaram de ser ficção para fixar seu foco na informação. 

Então, a partir dos 30 primeiros anos do século XIX na Inglaterra, França e Estados 

Unidos, os produtos elaborados pela imprensa começaram a ser comercializados, assim 

trazendo o conceito do que viríamos a chamar de objetividade jornalística, onde o jornalismo 

passa a se identificar com uma mistura de estilo direto, imparcialidade, factualidade, isenção, 

neutralidade, distanciamento e alheamento em relação a valores e ideologias. 

Outro aspecto muito forte no jornalismo é a cobertura política internacional, que está 

vinculada com fatos que acontecem além das fronteiras do país ao qual o jornal pertence. Para 

alguns pesquisadores, o jornalismo nasceu sob forma de jornalismo internacional, com o 

formato de coleta e difusão de notícias produzidas em terras distantes. O que justifica este 

pensamento é o fato do enorme processo que englobou a imprensa e as transformações 

tecnológicas. Os sistemas de comunicação foram aprimorados, mas a notícia continuou sendo 

um produto de consumo dentro de um mercado que hoje funciona conforme normas 

estabelecidas. Como, por exemplo, a produção em massa para baixar custos e a conquista de 

novas camadas de consumidores. 

As mudanças eram cada vez mais visíveis. O telégrafo foi instalado em todos os cantos 

do mundo, fazendo a distância entre os países cada vez menor. Assim, o impacto na velocidade 

em que as informações eram transmitidas e distribuídas proporcionalmente foi maior que o da 

computação e o da internet no final do século XX. As notícias, naquela época, cruzavam 

oceanos transportadas em navios. No ano de 1865, a Reuters206 noticiou em primeira mão o 

assassinato do presidente Abraham Lincoln. Talvez este tenha sido o primeiro furo de 

reportagem da história do jornalismo. Porém, 10 anos antes, a Associated Press (AP)207 foi 

responsável pelo primeiro despacho de uma notícia por cabo telegráfico transatlântico. 

                                                           
206 A Thomson Reuters, segundo seu site oficial, é a maior agência internacional de notícias e 

multimídia do mundo, fornecendo notícias do mundo, investimentos, negócios, tecnologia, manchetes, 
pequenos negócios, alertas, finanças pessoais, mercados acionários e informações de fundos mútuos 
disponíveis através do site Reuters.com, pelo celular, de vídeos e de plataformas interativas de 
televisão. 
207 Associated Press, segundo seu site oficial, é uma cooperativa de notícias independente, sem fins 

lucrativos, com sede em Nova York. Sua equipe está presente em mais de 100 países e contam as 
histórias do mundo, desde notícias recentes até relatórios de investigação. O objetivo da agência é 
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Até o ano de 1941 havia um espaço desconhecido nas coberturas internacionais no 

Brasil, foi quando o Repórter Esso entrou no ar pela primeira vez. Com quatro edições diárias 

de 5 minutos cada, quatro deles precisavam ser preenchidos com notícias locais, nacionais e 

internacionais, essas fornecidas pelas agências de notícias disponíveis na época. O grande 

trunfo do Repórter Esso foi a cobertura da Segunda Guerra Mundial. Assim, o jornalismo 

internacional se tornava no rádio um produto regular e não apenas confeccionado em ocasiões 

excepcionais que exigissem a presença de um enviado especial.  

Até o início da década de 60, a cobertura internacional sofria com a falta de tecnologia 

para incluir nos programas televisivos imagens de acontecimentos ocorridos no mesmo dia. No 

ano de 1969, o Jornal Nacional foi transmitido pela primeira vez, como o Brasil já possuía uma 

ampla cobertura territorial no país, adotava-se por aqui o mesmo modelo que o telejornalismo 

norte-americano montara com seus programas transmitidos do Atlântico ao Pacífico. 

Com o regime militar instaurado no Brasil na mesma época, a censura de imprensa 

fazia-se muito presente, o que acabava por implicar nas publicações relacionadas à política 

nacional. Uma alternativa que os jornais encontraram para manter em pauta as notícias era fazer 

a cobertura internacional em países que estavam passando pelo mesmo período de ditadura. 

Assim, conseguiam colocar nas entrelinhas suas críticas ao governo e influenciar a população 

a se manifestar contra o poder.  

Com a volta da democracia no Brasil, determinados assuntos voltaram a ocupar espaço 

em outras editorias, como as de Política e Cultura. Na verdade, este espaço nunca deixou de 

lhes pertencer, mas a censura não permitia que fossem pautados de um modo direto e sem 

limitações.  

Objetividade, pouco detalhamento e ‘tensão’ nos assuntos abordados nas notícias são 

algumas das características do jornalismo internacional. No Brasil, por exemplo, os assuntos 

mais abordados estão relacionados aos Estados Unidos devido à grande influência que possui 

no cenário internacional. É possível ressaltar também a forte presença do Oriente Médio nos 

noticiários devido aos atentados terroristas e conflitos entre árabes e israelenses.  

No jornalismo internacional é muito comum observar que os jornais publicam 

informações muito semelhantes às dos seus concorrentes. Mais uma vez, devido à coleta de 

                                                           
fornecer conteúdo e serviços para ajudar a atrair audiências em todo o mundo, trabalhando com 
empresas de todos os tipos, desde organismos de radiodifusão até marcas. 
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informações ser feita por agências e publicações estrangeiras, fator que acaba criando um 

círculo de fontes iguais utilizadas para veículos diferentes. 

As editorias de jornalismo político internacional fazem constante uso de agências de 

notícias como base na produção e edição das matérias veiculadas na editoria. A maioria dos 

jornais faz uso deste serviço para diminuir os gastos da empresa, uma vez que o repórter não 

precisa estar no local do acontecimento para realizar a cobertura. Isso torna as páginas de 

diversos veículos semelhantes a partir do uso das mesmas informações vindas das mesmas 

agências. Estas agências foram as responsáveis por gerar visibilidade econômica ao noticiário 

internacional, uma vez que um texto distribuído a centenas de jornais que assinam os serviços 

de uma agência tem custo incomparavelmente mais barato quando comparado a um texto 

produzido por um correspondente ou enviado especial, cujos custos são cobertos inteiramente 

pelo jornal ao qual o mesmo é vinculado. O correspondente ou o enviado especial passou a ser 

um diferencial de peso, mas mais um instrumento fundamental para a prática jornalística. 

O conteúdo disponibilizado pelas agências internacionais tem rapidez, baixo custo e 

credibilidade. O que acaba por auxiliar na sustentação de diversos temas relacionados ao 

cenário externo. Apesar da facilidade que as agências trouxeram para o mundo do jornalismo, 

ainda é preciso estar atento aos fatos que estão acontecendo. Além de concentrar sua atenção, 

o jornalista precisa formar uma opinião sobre os assuntos que estão em pauta no mundo. E 

formar opinião não significa ser parcial ou escrever sem objetividade, significa formar o próprio 

juízo sobre os fatos, entender sua importância para a sociedade, avaliar seu impacto sobre a 

vida das pessoas, perceber os interesses que estão em jogo e esforçar-se para informar sobre a 

essência dos conflitos, e não sobre sua aparência.  

 Os veículos de comunicação são responsáveis por divulgar uma infinidade de 

informações todos os dias, com a intenção de apresentar ao público toda e qualquer situação 

que seja relevante para o cotidiano.  

Normalmente, em conferências de extrema importância como as Nações Unidas, a única 

maneira de realizar esta mediação é através das notícias. Os jornalistas que realizam estas 

coberturas não são membros das Nações Unidas, são repórteres de diversos lugares do mundo, 

representando agências de notícias e grandes veículos. Assim, os jornalistas da imprensa 

internacional presentes no evento irão cobrir as sessões coletando informação e disseminando-
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as através das mídias sociais. O Comitê de Imprensa não é subordinado a nenhum outro comitê 

ou suas vontades e não deve ser censurado por nenhum país e nem pela própria ONU. 

Estudos mais recentes sobre jornalismo consideram impossível que os veículos sejam 

totalmente imparciais em suas reportagens. Os jornalistas que relatam o cotidiano sempre o 

fazem de acordo com suas crenças, preferências políticas, linha editorial da empresa, 

disponibilidade de tempo e de recursos tecnológicos, além da grande influência da posição 

político-econômica de seu país na esfera internacional, e por isso, junto de uma informação, 

existem interpretações e reações diversas sobre a mesma situação. É quase impossível pensar 

que fatores como as reportagens, a opinião e a conduta dos jornalistas nestes eventos não 

afetariam o público. Dentro destas condições, selecionamos diversos e distintos veículos para 

a Imprensa, assim conseguiremos compartilhar as mais variadas perspectivas que se formam a 

partir de um fato. 

Ao levar em consideração estes aspectos, nosso principal objetivo é permitir a 

experiência mais próxima da realidade possível acerca dos efeitos da mídia em conferências tão 

importantes. Os jornalistas que se inscreveram para este comitê trabalharão diretamente com a 

ideia de apresentar a informação de maneira clara, contextualizando as atividades das 

simulações e abordando o conteúdo de acordo com a linha editorial de seu veículo. Ao mesmo 

tempo, os delegados de outros comitês serão desafiados a lidar com a repercussão e as 

consequências de suas ações na mídia. Devem manter cautela com as declarações dadas aos 

jornalistas - que não podem ser censuradas, a menos que seja especificado anteriormente que 

aquela informação em especial é extraoficial ou confidencial. A imprensa é responsável pela 

veracidade dos fatos publicados, bem como os delegados e seus comitês são responsáveis pelo 

que contam à imprensa. 

Durante as simulações, os jornalistas terão diferentes maneiras de produzir conteúdo, 

podendo utilizar texto, vídeos, fotografias ou páginas nas redes sociais como plataformas de 

divulgação. Cada dupla ou grupo de repórteres de cada veículo de mídia diferente deverão 

descobrir onde está a discussão de maior relevância para sua empresa jornalística de acordo 

com a visão editorial, apresentando os fatos de maneira que melhor transpasse suas ideologias. 

Além de realizar a cobertura, os jornalistas podem publicar fake news, às quais chamaremos de 

“crises” e servem para mudar o rumo debate.  

As notícias produzidas pelo Comitê de Imprensa serão brevemente revisadas pelo 

Conselho Editorial da Imprensa, composto pelos diretores designados para tal, e posteriormente 

disponibilizadas na plataforma compartilhada do Google Drive, na qual todos os participantes 

de todos os comitês terão acesso às informações. Antes da divulgação das notícias, haverá breve 
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revisão para correção de erros de caráter gramatical e/ou de digitação, assim como, para 

verificação da adequação à linha editorial do jornal ao qual pertence, e o cumprimento das 

normas de clareza e objetividade exigida pelo Conselho Editorial. 

Além das notícias, que tem caráter simultâneo às simulações, e estarão sendo 

constantemente produzidas durante as sessões, o Conselho Editorial sugere fortemente a 

produção de um resumo diário, a ser veiculado nas plataformas digitais do evento, tanto por 

meio de posts escritos, quanto por meio de fotos e vídeos. 

 

 

O jornalismo é uma atividade profissional que visa a coleta e a divulgação de notícias, 

onde suas principais características são sua periodicidade, publicidade, a universalidade de 

conteúdo, o interesse geral, a atualidade e a produção profissional.  

As notícias serão o recurso principal da imprensa, e seu foco com relação ao público 

serão os delegados participantes de cada comitê. Seu conteúdo será, basicamente, o que 

acontece ao longo das sessões realizadas durante os três dias de evento. É importante que o 

jornalista fique atento não somente às reuniões formais que estarão acontecendo dentro das 

salas, mas também às reuniões extra oficiais, conversas informais, e quaisquer outros 

acontecimentos que possam ter relevância na condução dos debates entre os países. Vale 

ressaltar que, durante as simulações, qualquer delegado de qualquer comitê pode solicitar dar 

uma declaração à imprensa ou a um veículo específico, e sua solicitação deve ser prontamente 

atendida. Os jornalistas serão os responsáveis pela coleta e divulgação de informações, assim 

como por sua veracidade e a salvaguarda de suas fontes. A veiculação das notícias nas 

plataformas utilizadas será feita imediatamente após as notícias sua produção e revisão do 

Conselho Editorial. O formato mais comumente utilizado na divulgação das notícias é o texto, 

entretanto, encorajamos fortemente o uso de outros tipos de dispositivos, como por exemplo 

vídeo, fotos e áudio. 

 

O fotojornalismo não constitui o meio mais comumente utilizado nestes tipos de 

conferência. Entretanto, consiste em uma maneira mais rápida e fácil de captar informações, de 
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modo a manter o fluxo contínuo e ágil da veiculação de notícias, além de garantir o registro dos 

momentos mais relevantes das conferências. Para a realização deste trabalho, sugerimos que os 

jornalistas tragam seus equipamentos para ajudar na cobertura. A organização do evento 

disponibilizará acesso à rede de Wi-Fi do campus, para que, a partir da conexão com a internet, 

os conteúdos possam ser compartilhados em tempo real através das redes sociais como Twitter 

e Instagram.  

Para constituir uma boa cobertura jornalística através do uso de fotos, é importante possuir 

conhecimento acerca do que deverá ser fotografado. Comumente, as sessões de reuniões não 

possuem grandes alterações durante os dias de evento, de modo que as fotos acabam saindo 

muito parecidas, ainda que capturadas em dias diferentes, não sendo necessárias assim muitas 

fotos que contemplem a sala de simulação inteira. 

Os momentos mais passíveis de serem fotografados são as discussões abertas (debates não-

moderados), proposições de emendas e resoluções para votação e, obviamente, as votações em 

si. É importante ressaltar que não há a necessidade de grandes edições nas fotos (uso de filtros, 

molduras ou escritas por sobre as fotos), todavia, é de extrema necessidade que se faça uma 

legenda, assim como se indique o autor da foto ao colocá-la em uma reportagem. 

 

Assim como acontece nos grandes veículos e agências de comunicação, serão criadas nas 

redes sociais (Twitter e Instagram), especialmente para o Comitê de Imprensa do MUNDO 

Ritter 2018. O acesso às contas será passado aos jornalistas e ao Conselho Editorial pelo 

Secretariado responsável pela Imprensa, e através das mesmas, os delegados presentes nos 

comitês poderão ter acesso às notícias que estarão constantemente sendo produzidas. Aos 

repórteres da simulação caberá a constante atualização dos acontecimentos que estiverem 

cobrindo, assim como a produção de reportagens mais densas e completas acerca de tais 

ocorrências. Deve-se ressaltar também que devem ser deixadas de fora toda e qualquer 

informação que não correspondam ao âmbito das simulações. 

O trabalho com as redes sociais possibilita a maior liberdade com relação ao uso de 

linguagem coloquial em seus conteúdos, não sendo necessária a revisão prévia à veiculação. 

Entretanto, é necessário ressaltar a importância da salvaguarda para com a veracidade e ética 

das informações divulgadas. Não serão admitidas sob forma alguma injúrias e/ou ataques 

pessoais a quaisquer delegados, jornalistas ou demais membros da equipe. 
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Devido ao fato de se estar trabalhando com diversos veículos diferentes, faz-se necessária, 

no momento da veiculação da informação, a identificação do veículo de mídia ao qual a notícia 

corresponde, assim como, a qual comitê se refere. Tal identificação pode ser realizada através 

de sinalizações textuais, como hashtags, em caso de postagens escritas; ou através de avisos 

verbais, em caso de vídeos e transmissões ao vivo. 

Reitera-se também que ao utilizar as redes sociais, faz-se necessária  a manutenção do 

equilíbrio e da imparcialidade, não devendo ater-se a análises mais profundas, que ficarão a 

cargo das notícias e reportagens que serão divulgadas oficialmente, através da plataforma de 

acesso comum do Google Drive. 

Ainda, ressalta-se que tweets, legendas e vídeos, não dispõem da possibilidade de edição 

após a postagem, assim  torna-se essencial o cuidado com a divulgação de conteúdos através 

destes meios. Quaisquer conteúdos que venham a ser considerados impróprios, ou fora das 

regras estabelecidas pelo Conselho Editorial serão permanentemente deletados pelo mesmo, 

sendo este a única figura com poderes para fazê-lo. Delegados e jornalistas não podem, em 

hipótese alguma, excluir ou modificar conteúdos divulgados por seus colegas. Assim, faz-se 

necessário o cuidado extremo com o caráter de confidencialidade das senhas de acesso às redes 

sociais, que não devem ser transmitidas a nenhum participante fora do Comitê de Imprensa 

Internacional. 

.  

A internet mudou a forma com que o jornalismo é praticado. O profissional chamado de 

gatekeeper passou a ser chamado de gatewatching. Este profissional, além de informar a 

sociedade do que está acontecendo, é responsável por observar o que acontece a sua volta.  

As fake news ou notícias falsas, criadas em sua maioria por gatewatchers, têm como o 

objetivo atingir um alvo em específico, seja com o propósito de derrotar um candidato 

adversário em uma campanha eleitoral ou atrair mais leitores e garantir um número maior de 

visualizações. 

Nas conferências realizadas no evento, as fake news têm como objetivo alterar o curso de 

um debate. De modo aleatório, uma notícia será publicada e o delegado do comitê terá a palavra 

para explicar e defender suas ideias diante do que as pessoas estão compartilhando e 

disseminando de forma errada. 
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As entrevistas constituem a principal ferramenta para a apuração de fatos que darão origem 

às notícias. Deste modo, é fundamental que mais de um membro do comitê seja entrevistado 

anteriormente à produção da notícia, de modo a garantir sua neutralidade relacionada à questão 

em discussão. As entrevistas deverão ser concedidas unicamente durante no início/fim das 

sessões, intervalos, reuniões extra oficiais ou pronunciamentos oficiais solicitados. Assim 

sendo, os jornalistas não estão autorizados a interferir no fluxo dos debates nos comitês. 

 É importante ressaltar que os jornalistas são convidados das simulações, e não parte 

integrante de seu funcionamento, não podendo assim executar qualquer tipo de interrupção. No 

entanto, fora dos limites da sala, a atividade jornalística não possui qualquer empecilho, 

permitindo aos jornalistas a abordagem de delegados que se ausentem da sala e debates 

informais que ocorrem sob regime de debate não-moderado. É válido lembrar que, em nome da 

ética jornalística, independentemente de qual for o momento da abordagem, é necessário que o 

delegado seja informado acerca do conteúdo da entrevista, assim como da identificação tanto 

do jornalista quanto do veículo. 

Ao longo do período das simulações, poderão ser realizadas entrevistas coletivas, nas quais 

os representantes dos veículos serão convidados a ouvir um determinado representante ou bloco 

de representantes. Neste tipo de dinâmica de entrevista, também devem valer os princípios de 

ética do jornalismo, e ao realizar um questionamento, o jornalista deverá se identificar e 

identificar o veículo que está representando. 

Haverão também durante as simulações momentos em que as sessões serão conduzidas de 

forma fechada ao público, em caráter de completo sigilo. Entretanto, em seu papel de buscar 

informações e atualizar ao meio internacional sobre as decisões que estão a ser tomadas, o 

jornalista deve de todo modo tentar cobrir estes eventos. Sua presença oficial não será 

permitida, mas poderá tentar contato por outros meios com alguém que se encontra dentro da 

sala de reunião, ou negociar informações com algum membro do comitê, dado que cabe aos 

delegados assegurar o caráter confidencial das informações debatidas, e não aos jornalistas. 

Caso de fato não haja nenhum jeito de acompanhar a sessão, há ainda a opção de tentar 

acompanhar os acontecimentos através da abordagem de membros que entram e saem da sala 

durante as reuniões. 
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Nas conferências internacionais que possuem longa duração, comumente se faz uso da 

veiculação de boletins informativos que resumem de forma breve os acontecimentos mais 

relevantes do dia. Assim, os jornalistas que estiverem participando do Comitê de Imprensa 

devem estruturar os principais fatos noticiados ao longo do dia, e documentá-los, 

preferencialmente em vídeo, que será veiculado tanto na plataforma compartilhada do Google 

Drive, quanto nas redes sociais da Imprensa, ao término de cada dia de sessão. 

Para a filmagem dos vídeos que serão veiculados, os jornalistas deverão fazer uso de 

celulares, por meio dos quais já efetuarão imediatamente a publicação do conteúdo após a 

revisão do Conselho Editorial. Os vídeos deverão ser gravados em formato clássico para 

televisão, mostrando o jornalista dos ombros para cima, informando os fatos compilados 

verbalmente. 

 

Ao produzir e trazer informação, o jornalismo adquire a capacidade de influenciar a 

realidade, dada sua função de transmitir informações a partir da perspectiva mais adequada de 

acordo com a linha editorial seguida pelo veículo ao qual pertence. Desta forma, torna-se 

bastante complicado manter a imparcialidade e o alinhamento completo com a realidade, uma 

vez que desde seu processo de captura, até o processo de transmissão, a informação passa por 

uma série de decisões que implicam em influências particulares de cada jornalista. 

 

Os Valores-notícia são um dos critérios utilizados pelos jornalistas e Conselhos Editoriais 

para decidir aquilo que deve virar notícia ou não. Estes critérios são usados para entender o 

valor que cada informação possui enquanto notícia para cada tipo e posicionamento dos 

veículos de comunicação e agências de notícias. 

Traquina (2002)  aponta que dentre os valores mais importantes a serem considerados 

estão:  

● Notoriedade: leva em conta acontecimentos ligados a indivíduos/instituições que 

possuem maior reconhecimento e relevância, tanto em nível internacional quanto em 

nível doméstico, considerando-os  mais noticiáveis do que acontecimentos com pessoas 

anônimas; 
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● Proximidade: leva em conta a localização geográfica de um veículo midiático para 

definir quais são os acontecimentos mais relevantes a serem noticiados para seus 

leitores; 

● Impacto: leva em conta o número de pessoas afetadas por tal acontecimento;  

● Novidade: leva em conta a raridade do acontecimento, ou sua estreia em determinado 

local; 

● Tempo: leva em conta a contemporaneidade dos eventos, ou ainda, novas descobertas 

sobre algum tema antigo que havia sido considerado como esgotado. 

● Notabilidade: leva em conta a visibilidade que a notícia alcançará e retornará para o 

veículo que a disseminou; 

● O bizarro: considera a atipicidade e o caráter inesperado de um evento; 

● Conflito: leva em conta controvérsias, confrontos e até mesmo disputas bélicas; 

● Morte: considera a morte um valor essencial, uma vez que quebra a “normalidade da 

vida”, e segundo Traquina (2002) onde houver ruptura com a normalidade, haverá uma 

notícia. 

 

O lead ou lide constitui a abertura da matéria, feita em duas ou três frases, devendo 

responder às seguintes perguntas: “o quê?”, “quem?”, “quando?”, “onde?” e “como?” 

(MARCONDES, 2009). O lead torna a notícia muito mais comunicativa e interessante e é 

utilizado no intuito de fisgar a atenção do leitor.  

Nem sempre todos estes aspectos são necessários para prender a atenção do leitor sobre 

uma informação. Normalmente a espinha dorsal da lide é a explicação do “quem?”, “o quê?”, 

“quando?” e “onde?”. As demais perguntas, que exigem uma análise um pouco mais profunda, 

podem ser facilmente dispensáveis em muitos dos casos. 

Na formulação do lide é essencial que se tenha em mente que há diversos leitores pouco 

informados sobre o assunto que uma notícia trará, e a boa construção do lide pode ser o fator 

decisivo para fazê-lo compreender o conteúdo da notícia e prender ou não sua atenção e seu 

interesse ao que está sendo noticiado. 

 

No que tange à produção de notícias impressas, a maioria dos jornais têm guias de estilo, 

que objetivam a manutenção de um padrão para cada veículo midiático. 
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No MUNDO Ritter, serão realizadas poucas cobranças sobre uma estrutura prévia para os 

textos. Apenas apresentaremos, em caráter sugestivo, dicas àqueles que estarão simulando no 

Comitê de Imprensa, mas não estão habituados com as estruturas relativas à produção de 

notícias. 

Conforme seção supra, a parte mais importante de uma notícia aparece no início, sendo 

constituída pelo lide. Todavia, as informações primordiais da notícia também deve ser 

apresentada logo título. O título deve ser encarado como uma parte avulsa ao restante do texto, 

devendo ser cuidadosamente trabalhado para que não seja confundido com o texto, mas também 

não de descole totalmente daquilo que está sendo noticiado. Sua fundamental importância se dá 

pelo fato de que quando não há a devida apresentação da informação no título, cria-se confusão 

ao leitor, que passa a não dar tanta credibilidade à notícia. Quando bem empregado, o título 

pode servir até mesmo para expressar uma opinião sobre o tema. 

As únicas estruturas que serão mais fielmente cobradas durante a simulação do Comitê de 

Imprensa serão o título de a lide, pois são os responsáveis por atribuir um “rosto” à notícia, 

informando ao leitor os principais pontos que serão abordados, fazendo-o imediatamente 

decidir se a notícia lhe interessa ou não. Ademais, ressaltamos que nenhuma informação 

relevante deve ser deixada para os parágrafos finais da notícia. As informações devem ser 

passadas de forma curta, clara e objetiva, mas com conteúdo significativo, de veracidade 

incontestável e de acordo com a ética da prática jornalística.  
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Para participar do Comitê de Imprensa Internacional, você será designado para representar 

um veículo de comunicação, ao qual deverá representar exprimindo, a partir da prática do 

jornalismo, suas perspectivas e opiniões sobre determinados assuntos. Cada um destes veículos 

possui linha editorial e interesses próprios, que os levam a uma maior propensão à se interessar 

pela cobertura de comitês específicos durante as sessões da simulação.  

Para garantir a fluência da simulação do Comitê de Imprensa do MUNDO Ritter 2018, 

foram selecionados nove jornais, canais de televisão e agências de notícias, que publicarão em 

português as notícias que serão criadas conforme sua atuação na cobertura de cada comitê. De 

modo a determinar quais temáticas e comitês se enquadram melhor ao escopo do que defende 

cada veículo, faz-se necessário apresentar um breve histórico de tais veículos, de modo que haja 

a compreensão do que os leva a construir determinada perspectiva sobre dado assunto. Assim, 

nesta seção serão apresentadas as linhas editoriais de cada veículo escolhido para a simulação, 

assim como o perfil de leitores que os acompanham. 

 

Agence France-Presse (AFP) é uma agência de notícias francesa, considerada uma das 

mais prestigiadas no mundo, fundada em 1835 (chamada Agência Havas). Atualmente possui 

mais de 2 mil colaboradores transmitindo informação 24 horas podia no mundo inteiro. A AFP 

é, ao lado da Associated Press e da Thomson Reuters, uma das três maiores agências de notícias 

do mundo e está presente em 151 países e produz em torno de cinco mil matérias por dia. 

 

 

Al Jazeera é a maior emissora de televisão jornalística do Catar e a mais importante rede 

de televisão do mundo árabe. Sediada em Doha, transmite em língua árabe e inglês. Criada em 

1996 por Hamad bin Khalifa Al Thani, emir do Catar, no intuito de transformar seu pequeno 

país em centro cultural da região, Al Jazeera iniciou suas transmissões em 1º de novembro 

daquele ano e logo se destacou por alcançar um nível de liberdade de expressão e de oposição 

raramente visto no mundo árabe, acostumado a uma mídia controlada e dócil, mera porta-voz 

de comunicados oficiais. 
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A empresa atualmente conta com 3 mil colaboradores, de 70 nacionalidades diferentes 

e atinge cem países. Em 2017, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos puxaram um 

bloqueio contra o Qatar, acusando o país de apoiar grupos terroristas e pediram o fechamento 

da rede de TV como uma das condições para acabar com o bloqueio. O fato de o veículo apoiar 

manifestações de alguns grupos em outros países, faz com que a Arábia Saudita tema que isso 

estimule movimentos semelhantes dentro do seu território. Agora nos EUA tem políticos 

querendo que a Al Jazeera e o Sputnik se declarem como agentes estrangeiros, de acordo com 

uma lei de décadas atrás, destinada a conter propaganda estrangeira.  

Um grande diferencial da Al Jazeera é o fato deles realizarem uma vasta cobertura dos 

acontecimentos que envolvem o Oriente Médio e a Ásia, escutando fontes do próprio país para 

falar sobre a região. 

A British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiodifusão, mais 

conhecida pela sigla BBC) é uma emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido fundada 

em 1922. Possui uma boa reputação nacional e internacional (embora seja vista por alguns 

críticos como parcial e tendenciosa para o liberalismo e seja assumidamente pró-Londres). Por 

vezes, é chamada afetuosamente pelos britânicos como Beeb, The Corporation ou Auntie 

("Titia"). Durante muitos anos, foi o único fornecedor de rádio e, depois, de televisão, do Reino 

Unido. O seu lema é: "Nation Shall Speak Peace Unto Nation" ("A nação deve transmitir paz 

para a nação"). Antes, era chamada de British Broadcasting Company Ltd., nome que 

permaneceu até 1927. Atualmente, a BBC é custeada por uma taxa de licença que é paga por 

todos os lares que possuem televisores. A empresa emprega quase 19 mil pessoas, com um 

custo operacional de 5 bilhões de libras esterlinas. 

 

 

China Daily (ou Diário da China) é um jornal diário em língua inglesa publicado na 

República Popular da China. O Partido Comunista da China controla a publicação do jornal. 

Ele tem a maior tiragem entre os jornais de língua inglesa na China. 

 

Cable News Network, mais conhecida pela sigla CNN, é um canal a cabo de notícias 

norte-americano fundado em 1980 por Ted Turner. O CNN foi o primeiro canal a transmitir 
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uma programação de notícias 24 horas, e o primeiro canal exclusivamente jornalístico dos 

Estados Unidos. Apesar de possuir diversos afiliados, o CNN transmite primariamente a partir 

de suas sedes em Atlanta (CNN Center) e Nova York (Time Warner Center), e de seus estúdios 

em Washington e Los Angeles. A proprietária do CNN é a WarnerMedia, e a divisão de notícias 

norte-americana é controlada pela Turner Broadcasting System. Em agosto de 2010, o CNN 

estava disponível em mais de 100 milhões de residências nos Estados Unidos. A cobertura de 

transmissão estende-se por mais de 890,000 quartos de hotéis no país. A programação global 

do CNN é feita pela CNN International, que cobre mais de 212 países e territórios. A partir do 

final de 2010, a versão doméstica do CNN/U.S. passou a ser disponibilizada em alta definição 

para espectadores do Japão sob o canal CNN HD. 

 

 

El País é um jornal diário espanhol fundado em 1976, no período de transição para a 

democracia, após o fim do Franquismo. É de propriedade do Grupo PRISA e conta com uma 

média de 457.000 exemplares diários, sendo um diário de grande circulação, com a maior 

tiragem da Espanha. Sediado em Madrid, conta com escritórios nas principais cidades 

espanholas (Barcelona, Sevilha, Valência, Bilbau e Santiago de Compostela), nas quais produz 

diferentes versões com conteúdo em galego, catalão e euskera, para cada uma das regiões 

autônomas do país, das quais a mais recente a ser criada é a da Galiza. Caracteriza-se por ser 

um jornal diário de tendência europeísta e social-democrata, e pelo grande destaque dado a 

informações de âmbito internacional, de cultura e de economia, e sobre a Espanha. Em 26 de 

novembro de 2013, foi lançada uma versão do El País em português. O site tem publicação 

própria e traduções da versão original. Segundo a direção editorial, "o crescimento excessivo 

de acesso ao site espanhol por parte do público brasileiro, motivou a criação de uma versão em 

português", versão que é denominada de "El País Brasil". 

 

 

Reuters é uma agência de notícias britânica, a maior agência internacional de notícias 

do mundo, com sede em Londres. Foi parte da Reuters Group Plc até 2008. Seu foco estava em 

tópicos econômicas, mas vendeu-os semelhantes à Bloomberg ou Associated Press, também 

outras notícias. Depois da fusão com a canadense Thomson Group em 17 de abril 2008, e a 

renomeação para Thomson Reuters, a agência tem sede em Londres. 
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Sputnik é uma agência internacional de notícias lançada pelo governo russo, controlada 

e operada pela empresa estatal Rossiya Segodnya. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, 

assinou um decreto que transferiu todas as propriedades da RIA Novositi para a companhia 

Rossiya Segodonya, que seria responsável por fornecer cobertura das políticas adotadas pela 

Rússia e da vida pública no país. Dmitry Kiselyov, atual chefe do novo conglomerado da mídia, 

é conhecido por sua postura ultraconservadora. Levando em consideração a fama da antiga 

agência ser conhecidamente a favor da política exercida atualmente Rússia, é esperado que o 

Sputnik, tendo como alvo países estrangeiros, defenda fortemente a independência política e 

nacional dos interesses da mesma, mostrando ao mundo a versão russa dos fatos. Atualmente, 

a radiodifusão do Sputnik opera em 34 países, com 30 línguas, assim como seu conteúdo 

multimídia disponível na web. 

 

 

The Guardian é um jornal diário nacional britânico, conhecido até 1959 como 

Manchester Guardian. Junto com seus jornais irmãos, The Guardian Weekly e The Observer, o 

Guardian faz parte do Guardian Media Group, propriedade do The Scott Trust Limited. A 

fundação foi criada em 1936 "para garantir a independência financeira e editorial do The 

Guardian em perpetuidade e salvaguardar a liberdade jornalística e os valores liberais do jornal 

livres de interferência comercial ou política". O Scott Trust tornou-se uma sociedade anônima 

em 2008, com uma constituição para manter as mesmas proteções ao Guardian. Os lucros são 

reinvestidos em jornalismo e não para o benefício de um proprietário ou de acionistas. O The 

Guardian é editado por Katharine Viner, que sucedeu Alan Rusbridger em 2015.O jornal tem 

uma edição on-line do Reino Unido, bem como dois sites internacionais, Guardian Australia e 

Guardian USA. Em agosto de 2013, a edição impressa do The Guardian tinha uma circulação 

média diária de 189 mil exemplares, atrás The Daily Telegraph e The Times, e à frente do The 

Independent. A edição online do jornal era a quinta mais lida no mundo em outubro de 2014, 

com mais de 42,6 milhões leitores. No Reino Unido, a sua impressão combinada com as edições 

on-line chegam a quase 9 milhões de leitores. 

Entre os furos mais notáveis do jornal, estão o escândalo de escutas telefônicas envolvendo a 

News International, uma subsidiária da News Corporation, em 2011. A empresa publicava o 
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jornal News of the World, que era um dos maiores jornais de circulação no mundo e foi fechado 

por conta das investigações. O jornal também divulgou notícia da coleção secreta de registros 

telefônicos da Verizon realizada pela administração de Barack Obama em junho de 2013 e, 

posteriormente, revelou a existência do programa de vigilância PRISM depois que foi vazado 

para o jornal pelo denunciante Edward Snowden da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos 

Estados Unidos. 

O The Guardian também foi nomeado o "Jornal do Ano" no British Press Awards de 2014 pela 

revelação sobre a vigilância do governo estadunidense.  
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