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Victor Domingues Ventura Pires 

 

 O Guia de Regras é uma ferramenta de importância ímpar para as delegadas e 

delegadas participantes do MUNDO Ritter 2019. Através dele, será possível a todos os 

presentes empreenderem uma simulação em seu melhor nível, através da compreensão 

das Regras e ordenamentos que regem nossos Comitês e o evento em si. Seu objetivo 

central é possibilitar um completo conhecimento sobre a conduta, a escrita e a fala a serem 

seguidas durantes os debates em geral, bem como nas especificações de cada organismo 

simulado. Logo, o Secretariado, os Diretores e os Assistentes da Terceira edição do 

MUNDO Ritter, solicitam que os delegados estudem e façam uso deste guia durante a 

simulação, a fim de que possam seguir as normas e possibilitar a construção de um 

ambiente imersivo para todos. O Secretariado do MUNDO Ritter 2019 também aproveita 

este espaço de apresentação para agradecer aos Secretariados das edições anteriores e que 

foram responsáveis pela produção de nossos dois primeiros Guias de Regras, ao qual este 

é totalmente inspirado.  Ademais, a Equipe está à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida referente a este guia e às diretrizes dispostas pelo mesmo através de nosso e-mail: 

mundoritter@gmail.com, e de nossas redes sociais. Conquanto, mediante qualquer 

questionamento durante o evento, os Diretores e Assistentes de cada Comitê estarão 

plenamente aptos a solucionar qualquer dubiedade.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mundoritter@gmail.com


3 
 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS/GENERAL INFORMATION 6 

1 OBJETIVO DO MUNDO RITTER 2019 6 

2 CÓDIGO DE VESTIMENTA / DRESS CODE  6 

3 POLÍTICA DE PRÊMIOS / AWARD POLICY 6 

3.1 MELHOR DELEGADO/ THE BEST DELEGATE 6 

3.2 
MELHOR DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO / THE BEST 

POSITION PAPER 
7 

REGRAS GERAIS DE PROCEDIMENTO / GENERAL RULES OF 

PROCEDURE 
8 

4 ESCOPO / SCOPE 8 

5 IDIOMA / LANGUAGE 8 

6 DELEGAÇÕES / DELEGATIONS 8 

7 CREDENCIAIS / CREDENTIALS 8 

8 
DEVERES GERAIS DAS DELEGADAS (OS) / GENERAL DUTIES OF 

THE DELEGATES 
9 

9 
DEVERES GERAIS DO SECRETARIADO / GENERAL DUTIES OF 

THE SECRETARIAT 
9 

10 
DEVERES GERAIS DA MESA DIRETORA / GENERAL DUTIES OF 

THE CHAIR 
10 

11 DECISÕES DA MESA DIRETORA / RULINGS OF THE CHAIR 10 

12 PLÁGIO/ PLAGIARISM 10 

REGRAS APLICÁVEIS AO DEBATE / RULES GOVERNING DEBATE 

QUESTÕES PROCEDIMENTAIS/ PROCEDURAL MATTERS 
11 

QUESTÕES PROCEDIMENTAIS 11 

13 QUÓRUM / QUORUM 11 

14 AGENDA / AGENDA 12 

15 LISTA DE ORADORES / SPEAKERS LIST 12 

16 DISCURSOS / SPEECHES 13 

17 CESSÃO DE TEMPO / YIELDS OF TIME 13 

18 DIREITO DE RESPOSTA / RIGHT OF REPLY 13 

19 DOCUMENTOS DE TRABALHO / WORKING PAPERS 14 

20 PONTOS 14 

20.1 
PONTO DE PRIVILÉGIO PESSOAL / POINT OF PERSONAL 

PRIVILEGE 
14 

20.2 PONTO DE ORDEM / POINT OF ORDER 14 

20.3 PONTO DE DÚVIDA / POINT OF INQUIRY 15 

21 MOÇÕES GERAIS / GENERAL MOTIONS 15 

21.1 
MOÇÃO PARA DEBATE NÃO-MODERADO / MOTION FOR 

UNMODERATED CAUCUS 
15 



4 
 

 

21.2 
MOÇÃO PARA DEBATE MODERADO / MOTION FOR 

MODERATED CAUCUS 
16 

21.3 
MOÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO DEBATE / MOTION FOR 

CLOSURE OF THE DEBATE 
16 

21.4 
MOÇÃO PARA ADIAMENTO DE SESSÃO / MOTION FOR 

ADJOURNMENT OF THE SESSION 
16 

QUESTÕES SUBSTANTIVAS / SUBSTANTIVE MATTERS 17 

22 

LISTA ESPECIAL DE ORADORES E MOÇÃO PARA FECHAMENTO 

OU REABERTURA DA LISTA ESPECIAL DE ORADORES / SPECIAL 

SPEAKERS LIST AND MOTION FOR CLOSURE OR REOPENING OF 

THE SPECIAL SPEAKERS LIST 

17 

23 PROJETOS DE RESOLUÇÃO / DRAFT RESOLUTIONS 18 

23.1 
MOÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO / 

MOTION FOR INTRODUCTION OF A DRAFT RESOLUTION 
18 

24 
MOÇÃO PARA INTRODUÇÃO DE UMA EMENDA / MOTION FOR 

THE INTRODUCTION OF AN AMENDMENT 
19 

25 EMENDA AMIGÁVEL / FRIENDLY AMENDMENT 20 

REGRAS QUE GUIAM A VOTAÇÃO / RULES OF GOVERNING 

VOTING 
20 

26 
MOÇÃO PARA DIVISÃO DA QUESTÃO / MOTION FOR DIVISION 

OF THE QUESTION 
21 

REGRAS ESPECÍFICAS DOS COMITÊS / COMMITTEE SPECIFIC 

RULES 
22 

CLUBE DE ENERGIA DA ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO 

DE XANGAI (CLUBE DE ENERGIA DA OCX) 
22 

1 ESCOPO 22 

2 REUNIÃO 22 

3 QUÓRUM 23 

4 DOCUMENTOS 23 

5 PRESIDÊNCIA DA MESA 23 

6 FORMA DE DEBATE 24 

7 MOÇÕES 24 

8 DIFERENÇAS ENTRE ESTADOS 25 

9 VOTAÇÃO 25 

CONFERÊNCIA DE BANDUNG (COMITÊ HISTÓRICO) 26 

1 ESCOPO 26 

2 REUNIÃO 26 

3 QUÓRUM 26 

4 DOCUMENTOS 27 

5 PRESIDÊNCIA DA MESA 27 

6 FORMA DE DEBATE 28 

7 MOÇÕES 28 

8 VOTAÇÃO 28 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH) 29 



5 
 

 

1 ESCOPO 29 

2 TRATAMENTO FORMAL E CREDENCIAIS 29 

3 QUÓRUM 30 

4 PRESIDÊNCIA DA MESA 30 

5 MANIFESTAÇÕES ORAIS 30 

6 TEMPO DE FALA 30 

7 SESSÕES SECRETAS 31 

8 FORMA DE DEBATE 31 

9 SENTENÇA E MEDIDA PROVISÓRIA 31 

10 OPINIÕES DISSIDENTES E SEPARADAS 31 

11 MOÇÕES 32 

12 VOTAÇÃO 32 

REUNIÃO DE MINISTRAS E ALTAS AUTORIDADES DA MULHER 

DO MERCOSUL (RMAAM) 
32 

1 ESCOPO 32 

2 REUNIÃO 32 

3 QUÓRUM 32 

4 DOCUMENTOS 33 

5 PRESIDÊNCIA DA MESA 33 

6 FORMA DE DEBATE 34 

7 MOÇÕES 34 

8 DIFERENÇAS ENTRE ESTADOS 34 

9 VOTAÇÃO 35 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (UNSC) 36 

1 SCOPE 36 

2 MEETING 36 

3 POSITION PAPER 36 

4 CONDUCT DURING VOTING ON A DRAFT RESOLUTION 36 

5 VOTING MAJORITIES 37 

6 FORM OF DEBATE 37 

7 LETTER TO THE SECRETARY-GENERAL 38 

8 SPEAKERS LIST 38 

9 PRESIDENCY 38 

10 PRESIDENTIAL STATEMENTS 39 

11 DRAFT RESOLUTIONS AND AMENDMENTS 39 

QUADRO DE REGRAS / GENERAL RULES CHART 39 

GUIA PARA ESCREVER RESOLUÇÕES 40 

1 PROJETO DE RESOLUÇÃO 40 

2 ESCREVENDO UMA RESOLUÇÃO 41 

2.1 O CABEÇALHO 41 

2.2 CLÁUSULAS PREAMBULARES 41 

2.3 CLÁUSULAS OPERATIVAS 42 

3 EXEMPLO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO 42 

EXEMPLO DE DOCUMENTO DE POSICIONAMENTO 45 



6 
 

 

 

 

O universo das simulações e o MUNDO Ritter em si, antes de qualquer projeção, são 

parte de um feitio educacional e proativo, onde, para além dos conhecimentos acadêmicos 

inerentes aos seus Comitês, busca proporcionar um ambiente próximo a realidade das 

organizações internacionais e de seus profissionais. Assim, esperamos que todos possam 

fazer um bom proveito de nosso evento e das experiências adquiridas através da 

experiência da simulação. 

  

 A fim de construir um ambiente imersivo e mais próximo da realidade, o 

Secretariado do MUNDO Ritter 2019 solicita aos seus participantes que façam uso de 

vestimenta social ou que faça alusão ao seu país no Comitê. Diante de qualquer 

impossibilidade, apenas solicitamos a maior formalidade possível por parte do 

participante. 

 

Como incentivo e agradecimento ao empenho das delegadas e delegados durante 

a simulação, o MUNDO Ritter 2019 irá ofertar, conforme os itens abaixo, premiações a 

serem indicadas pelo Secretariado e pelos Diretores e Assistentes de cada Comitê. No 

entanto, lembramos que o principal ganho dos participantes será de conhecimento e 

experiência, sendo os prêmios um mero reconhecimento daqueles que se destacaram. 

 

O prêmio de Melhor Delegada ou Delegado será concedido a aquela ou a aquele 

que, durante o decorrer do evento, apresentar a melhor postura e decoro durante os 

debates, demonstrando respeito às regras, às diretrizes estabelecidas pela política externa 

de seu país e aos demais participantes, bem como a qualquer disposição da organização 

do evento. A avaliação de tal será feita pelos Diretores e Assistentes, sendo o resultado 

divulgado na cerimônia de encerramento. O prêmio será concedido aos seguintes 

Comitês: Clube de Energia Organização para a Cooperação de Xangai, Conferência de 
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Bandung, Conselho de Segurança das Nações Unidas, Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, Imprensa Internacional e Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher 

do MERCOSUL, sendo concedidos um prêmio desta categoria por Comitê. 

 

Os prêmios de Melhor Documento de Posicionamento serão concedidos a aquelas 

ou a aqueles que apresentarem o melhor documento com o posicionamento de seu país 

referente ao tema simulado, sendo o resultado divulgado na cerimônia de encerramento. 

O documento deverá ser produzido pelos seguintes comitês e delegados: Clube de Energia 

Organização para a Cooperação de Xangai, Conferência de Bandung, Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do 

MERCOSUL, Representante do Estado de Anhagol, Representante do Estado de Porto 

Rei e Advogado do Povo Indígena Kerexu. O documento de posicionamento deverá ser 

enviado via e-mail (mundoritter@gmail.com) até as 23:59 do dia 26 de setembro. Serão 

considerados os seguintes fatores: 1) Adequação a política externa (histórica e/ou atual) 

de seu país, ou, para os membros da Corte, a defesa de sua representação diante do tema; 

2) conhecimento sobre a relação de seu país/povo indígena com o tema; 3) 

posicionamento de seu país/povo indígena quanto ao tema; 4) uso da linguagem 

diplomática; e 5) formatação e edição. A premiação será de bolsas para o curso de francês 

da Aliança Francesa, sendo a seguinte distribuição:  

1º lugar – Bolsa Integral 

2º lugar – Bolsa de 50% 

3º lugar – Bolsa de 50% 

 Os premiados serão escolhidos pelo Secretariado do MUNDO Ritter 2019, 

seguindo os itens supracitados, de acordo com os termos presentes no artigo 6 do Edital 

de Inscrições https://bit.ly/2Z8VotS. Lembramos que o envio do Documento de 

Posicionamento não é obrigatório, todavia, incentivamos a todas e a todos que os enviem, 

já que são parte integral da simulação, salvo o caso da Imprensa Internacional, que devido 

à sua natureza, estarão isentos de entregar tal documento, porém concorrerão a outra 

premiação que será apresentada pelo Secretariado no dia do evento. Para que as Juízas e 

Juízes da Corte possam concorrer a bolsa, será feita o seguinte procedimento: deverá ser 

entregue, até às 16h de domingo (29/09), uma defesa por escrito de sua sentença na Corte. 

mailto:mundoritter@gmail.com
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As Regras em sequência serão aplicadas a todos os Comitês do MUNDO Ritter 

2019, salvo quando houverem regras internas que se sobrepujam a estas. Tanto as Regras 

gerais quanto específicas dos Comitês simulados estarão em vigor durante todo o período 

do evento, sendo este guia a única fonte de regramentos para as simulações. 

 

O MUNDO Ritter, desde sua primeira edição, vem prezando pela máxima 

integração e amplitude de seus participantes, por isso, mantém como seu idioma oficial o 

Português. Ainda assim, considerando a importância do desenvolvimento de um segundo 

idioma, terá o Comitê do Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC), bem como 

as notícias produzidas em referência ao mesmo, totalmente na língua inglesa. E 

considerando a viabilidade do evento, todas as cerimônias e comunicados da organização 

serão em sua língua oficial. 

 

As delegações participantes do MUNDO Ritter 2019 deverão ser formadas por, 

no mínimo, três pessoas, sendo cada uma alocada em um Comitê e, quando possível, no 

mesmo país. As delegações têm por objetivo fomentar a aproximação entre as delegadas 

e delegados ao estabelecer a coordenação conjunta de políticas externas intra e entre 

Comitês. 

  

Para que se torne possível e correta identificação das delegadas e delegados 

durante o evento, será necessário, no Formulário de Inscrição, o nome completo dos 

mesmos. Ao início do primeiro dia do MUNDO Ritter 2019, cada delegada e delegado 

receberá, juntamente ao kit delegado, uma credencial, onde estará identificado seu 

Comitê, nome completo e país a ser simulado, sendo de responsabilidade dos inscritos a 
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verificação destes dados já no ato do credenciamento. Lembramos também que todos os 

membros do Secretariado, Staff Administrativo, Diretores e Assistentes de Comitê 

estarão igualmente identificados. O Secretariado do Terceiro MUNDO Ritter solicita a 

todos que preservem suas credenciais, já que as mesmas serão suas identificações durante 

todos os dias de simulação.   

 A partir da posse de suas credenciais, as delegadas e delegados estarão investidos 

de sua autoridade diplomática, gozando de todos os deveres e direitos como tais dentro 

do MUNDO Ritter 2019, sendo, portanto, capazes de iniciar debates, negociar e votar as 

questões relativas ao seu Comitê. Demais poderes e obrigações serão delineados nos guias 

de regras respectivos de cada Comitê. 

 

É dever das delegadas e delegados prestar respeito a todo o gerenciamento 

advindo do Secretariado, dos Diretores e dos Assistentes de Comitê, mesmo quando estes 

últimos não forem de seus respectivos Comitês. A requisição de fala, o respeito a fala dos 

demais delegados, a Política Externa do Estado representado e o uso do decoro 

diplomático durante todo o evento são requisitos mínimos para a manutenção da 

participação das delegadas e delegados. 

 

O MUNDO Ritter 2019 surge com uma nova proposta de descentralizar e 

democratizar seu processo decisório. Assim, pela primeira vez, coloca seu Secretariado 

em uma tríade, sendo cada dos Secretários responsável por um setor do evento, sendo 

estes o Acadêmico, a Gerência Externa e a Gerência Interna. Apesar da divisão de 

obrigações, todos os Secretários possuem os mesmos poderes, capacidades e obrigações, 

sendo todas as suas decisões tomadas em conjunto. Dentre estes poderes estão a 

capacidade de designar a qualquer outro membro da Equipe do MUNDO Ritter 2019 para 

atuar em seu lugar durante qualquer momento do evento; e entre suas obrigações, a 

condução equilibrada, ética e democrática das simulações serão suas máximas. Como 

membros responsáveis pela condução do Terceiro MUNDO Ritter, poderão, a qualquer 

momento, intervir em qualquer um dos Comitês. 
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Cada Comitê possuirá, sem exceção, uma Mesa Diretora, formada pelos Diretores 

e Assistentes de Comitê, salvo em casos de uma Presidência, que é delineada nas Regras 

Específicas dos Comitês. A função motriz da Mesa é assegurar o cumprimento das Regras 

estabelecidas neste guia e, para além disto, anunciar a abertura e o encerramento dos 

debates, assegurar a continuidade e o respeito a ordem de fala das delegadas e delegados 

e a conferência de todos os procedimentos referentes à quórum, votação e quais pontos 

relativos ao debate. Assim, cabe à Mesa a total compostura diante dos participantes do 

Comitê de sua responsabilidade no MUNDO Ritter 2019.  

 

 Os membros da Mesa Diretora, como responsáveis pela gestão do debate, 

possuem a capacidade interpretar as Regras conforme seu entendimento. Logo, toda as 

decisões advindas da Mesa Diretora não estão sujeitas a recurso ou a qualquer outra 

interpretação que não aquela advinda da própria Mesa. A única exceção a tal é na presença 

de uma Presidência da Mesa, conforme as Regras Específicas dos Comitês. 

 

 O MUNDO Ritter 2019 possui tolerância zero quanto a qualquer prática que possa 

ser tida como plágio. São entendidas como tal o uso de ideias e/ou palavras de outra 

pessoa sem autorização ou a devida atribuição de crédito. Portanto, este regramento se 

aplica ao Guias dos Comitês, Documentos de Posicionamento, a todos os documentos 

formais (Projetos, Resoluções, etc.) e informais (Documentos de Trabalho, Negociações, 

etc.) da simulação. O uso, inspiração e/ou referência de qualquer ideia ou texto pré-

existente deverão estar devidamente acompanhados da referência adequada. Caso 

qualquer atividade que possa ser caracterizada como plágio seja identificada durante o 

evento, qualquer participante (participantes ou membros da Equipe do MUNDO Ritter 

2019) deverá imediatamente comunicar aos membros do Secretariado ou do Staff 

Administrativo para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 
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Para todos os Comitês do MUNDO Ritter 2019, uma “maioria simples” será 

entendida como uma metade dos votos presentes mais um, arredondando para baixo. De 

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

presentes, arredondando para cima. A exemplo: 

1. 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. 

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

Diante de votações que exigiam uma “maioria qualificada”, tais serão definidas 

de acordo com as Regras Específicas dos Comitês, sendo, portanto, responsabilidade da 

Mesa Diretora, das delegadas e dos delegados a conferência das especificações relativas 

ao seu Comitê. Ademais, quando esgotadas todas as opções referentes às Regras 

Específicas dos Comitês, para que se possa produzir um Documento Final, as votações 

que terminarem empatadas, deverão ser repetidas, podendo ser abertas novas rodadas de 

negociação, até que se chegue a uma maioria necessária. 

 

 

 

A Mesa Diretora poderá iniciar a sessão quando, pelo menos, um terço, 

arredondando para cima, das delegações previstas para compor o Comitê estiverem 

presentes na sala de simulação. A seguir, será necessária a maioria simples do quórum 

para a realização de qualquer votação. Ao início de cada sessão, a Mesa Diretora de cada 

Comitê, deverá reconhecer a presença de cada delegada e delegado no debate. Ao fim do 

procedimento do reconhecimento, a Mesa Diretora deverá informar a todos os presentes 

qual será o quórum, maioria simples e maioria qualificada da sessão em andamento. 
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Em caso de atraso ou ausência por parte de qualquer delegada ou delegado, algo 

que o Secretariado desincentiva fortemente, o reconhecimento do mesmo durante uma 

sessão em andamento poderá ser realizado das seguintes formas: 

1. A própria delegada ou delegado, ao entrar na sessão, pede pelo seu 

reconhecimento através do levantamento de sua placa de identificação (onde está 

o nome do país simulado) 

2. Alguma outra delegada ou delegado que já estiver presente na simulação, 

portanto, já registrado pela Mesa Diretora, ergue sua placa e solicita o 

reconhecimento daquela ou daquele que irá adentrar na simulação. 

Eventualmente, poderá haver casos em que o Comitê terá um quórum específico. 

Logo, é de extrema importância que cada membro da simulação verifique as Regras 

Específicas dos Comitês, para que possa identificar se seu Comitê possui tal 

singularidade. 

  

 Para aqueles Comitês que possuem somente um tópico em sua agenda (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e Organização para a Cooperação de Xangai), ficará 

a critério das delegadas e delegados o estabelecimento de uma agenda informal que 

norteará os debates. Para aqueles Comitês que possuem dois tópicos em sua agenda 

(Conferência de Bandung, Conselho de Segurança das Nações Unidas e Reunião de 

Ministras e Altas Autoridades da Mulher do MERCOSUL) deverão seguir a agenda 

previamente disposta pela Mesa Diretora, devendo, obrigatoriamente, o encerramento de 

uma agenda antes da abertura de uma segunda. 

Lembramos que não há necessidade de qualquer aprovação para que se coloque 

uma agenda em discussão. A agenda pode ser proposta por qualquer membro presente as 

demais delegadas ou delegados e, se considerada dentro do escopo do Comitê pela Mesa 

Diretora, poderá seguir os rumos da simulação normalmente. 

 

A Lista Geral de Oradores será o ponto norte do sequenciamento do debate. 

Através dela, as delegadas e delegados presentes poderão, ao erguer de suas placas, 

inscrever-se na lista, que será coordenada pela Mesa Diretora. Eventualmente, alguns 
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Comitês poderão ter padrões diferentes, sendo necessário, portanto, a consulta às Regras 

Específicas dos Comitês. A exceção ao sequenciamento das falas se dará em casos de 

Moção para Debate Moderado ou Não-Moderado, ou ainda, por uma Introdução de 

Emenda, que será abordada na seção Lista Especial de Oradores. 

 É vetada a inscrição dupla na Lista Geral de Oradores. Logo, uma nova inscrição 

só poderá ser realizada ao final fala da delegada ou delegado interessado em tal, tendo, 

portanto, que aguardar novamente sua fala. Os nomes inscritos aparecerão na ordem na 

qual as placas forem levantadas. Em caso de placas terem sido levantadas ao mesmo 

tempo, a Mesa Diretora definirá a ordem.  

  

À exceção de momentos de Debate Não-Moderado, nenhuma delegada ou 

delegado poderá se dirigir ao Comitê sem ter obtido antes o direito de fala, concedido 

pelo reconhecimento da Mesa Diretora. O tempo de fala de cada delegada e delegado será 

previamente estipulado pela Mesa Diretora, sendo informado a todos antes do início de 

cada sessão. Ao passo que restarem trinta segundos para se esgotar o tempo de fala, a 

Mesa Diretora notificará, através de um aviso sonoro, o esgotamento do tempo. Caso seja 

excedido o tempo, a Mesa Diretora notificará nominalmente a delegada ou delegado. 

 

Caso a delegada ou delegado não tiver utilizado todo o seu tempo de fala, poderá, 

caso assim deseje, indicar e ceder tal a outro membro do Comitê, sendo esta uma escolha 

livre em relação a Lista Geral de Oradores. Caso ainda reste tempo de fala, este não poderá 

ser cedido novamente, devendo a Mesa Diretora prosseguir com a Lista Geral de 

Oradores. Caso a delegada ou delegado não ceda seu tempo a nenhum outro membro do 

Comitê, o tempo é passado diretamente a Mesa, que deverá prosseguir com a ordem da 

Lista Geral. Esta cessão de tempo somente é válida quando o debate ocorrer no modo de 

Lista de Oradores, sendo vetada a Comitês, conforme as Regras Específicas dos Comitês, 

que não funcionarem a partir dela. 

  

Não há direito de resposta de nenhuma natureza. Quaisquer respostas devem ser 

dadas dentro do fluxo da Lista Geral de Oradores ou das outras formas de debate. 
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 Os Documentos de Trabalho possuem um caráter informal, usados para a 

resolução de questões referentes ao fluxo do debate. É permitida a todas delegadas e 

delegados a proposição de um novo documento de trabalho em qualquer momento da 

sessão, desde que sob aprovação da Mesa Diretora, não possuindo um padrão de 

formatação. Não há também qualquer necessidade de signatários no documento. 

 

Para que se possa tratar de qualquer assunto que não seja referente ao debate, as 

delegadas e delegados poderão manifestar-se através de um dos três Pontos à Mesa 

Diretora. Tal deve ser feito erguendo sua placa no momento em que a Mesa Diretora 

questionar se há algum Ponto ou Moção, o que será realizado ao final de cada fala.  

 

 Este ponto refere-se a qualquer problema identificado pelos presentes em relação 

ao ambiente físico, como, por exemplo, quando sentirem que a sala está muito quente e 

desejarem que o ar condicionado seja ligado, ou ainda, em caso de barulho que possa 

atrapalhar o debate. Este é o único que permite a interrupção de um Discurso em 

andamento, logo podendo ser solicitado a qualquer tempo. Todavia, o Secretariado do 

MUNDO Ritter 2019 pede moderação nesses casos, a fim de que se respeite a fala das 

demais delegadas e delegados, e, se possível, que se aguarde o questionamento da mesa 

sobre Pontos e Moções para que seja feita a solicitação. Caso exista qualquer conflito 

referente a solicitações, a Mesa Diretora deverá gerenciar o mesmo e encontrar a melhor 

solução para ambos. 

 

Caso seja identificado por parte das delegadas e delegados que a Mesa Diretora 

está agindo em desconformidade ou burlando qualquer regramento, seja Geral ou 

Específico deste Guia, os presentes poderão solicitar à Mesa, quando perguntado pela 

mesma, um Ponto de Ordem. Este Ponto visa esclarecer qualquer incongruência relativa 

ao Guia de Regras sendo esta sua única aplicação. Caso a delegada ou delegado solicitante 

identificar que a Mesa não reconheceu seu erro ou continua a errar, deverá se utilizar 
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deste mesmo ponto para solicitar a presença de um membro do Secretariado do MUNDO 

Ritter 2019, sendo a Mesa obrigada a cumprir tal. O debate deverá ser interrompido até a 

solução dos problemas. 

  

 Caso surjam dúvidas relativas às Regras Gerais, às Regras Específicas dos 

Comitês e/ou em relação ao debate que impeçam as delegadas e delegados de continuarem 

sua participação no fluxo do debate, poderá ser solicitado à Mesa Diretora um Ponto de 

Dúvida. Assim como o Ponto de Ordem, é vetada a interrupção do debate para sua 

solicitação, devendo tal ser feito somente quando houver o questionamento por parte da 

Mesa sobre Pontos ou Moções.  

 

Para que o fluxo dos debates não se altere, existem algumas Moções previamente 

estabelecidas. Estas podem ser solicitadas toda vez que houver o questionamento por 

parte da Mesa Diretora sobre Pontos ou Moções. As Moções para Debate Não-Moderado, 

Debate Moderado, para Fechamento ou Reabertura da Lista Especial de Oradores são 

consideradas questões procedimentais. As demais Moções são consideradas substantivas. 

 

O Debate Não-Moderado é o momento no qual a Lista Geral de Oradores é 

suspensa, podendo então as delegadas e delegados conversarem informalmente sobre a 

resolução dos temas trabalhos, logo, sem necessidade de que se espere o fluxo normal dos 

debates. É possível solicitar esta Moção quando do questionamento da Mesa Diretora 

sobre a existência de algum Ponto ou Moção, sendo tal feito através do erguer da placa 

de identificação, seguida da solicitação para o Debate Não-Moderado, sua justificação, 

bem como de sua duração, que não deve exceder 15 minutos. A partir disto, a Mesa 

Diretora colocará a Moção em votação, sendo necessária uma maioria simples para a sua 

votação, não sendo permitidas abstenções e entrando em vigor no momento imediato de 

sua aprovação. Caso a Mesa Diretora julgue cabível a cedência de mais tempo, tal poderá 

ser feito diante de sua própria deliberação. 
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Um Debate Moderado, em similaridade ao Debate Não-Moderado, consiste na 

suspensão da Lista Geral de Oradores, contudo, sem a liberdade total de fala, a fim de que 

se mantenha a ordem e a formalidade do debate. A partir deste momento, a Mesa Diretora 

será responsável pela passagem da palavra, que ainda deverá ser identificada pelo erguer 

das placas. De igual forma, as delegadas e delegados deverão, quando questionados pela 

Mesa, solicitar o Debate Moderado, indicando a motivação para tal e o seu tempo de 

duração, sendo necessária uma maioria simples para a aprovação, sendo, novamente, 

vetada qualquer abstenção. Seu tempo máximo é de 15 minutos, porém, pode ser 

estendido pela Mesa, conforme seu julgamento, quando o mesmo já estiver em ordem.  

 

Esta é uma Moção aplicável somente àqueles comitês que tiverem dois temas em 

pauta. No momento em que um debate sobre um determinado tema estiver ocorrendo, 

qualquer delegada ou delegado pode levantar, diante do questionamento da Mesa Diretora 

sobre algum Ponto ou Moção, uma Moção para o Encerramento do Debate, a fim de 

encerrar a discussão sobre o tema corrente e prosseguir para as outras questões. Para que 

esta Moção entre em ordem, é necessário que a Mesa reconheça dois discursos a favor e 

dois contra, além de uma maioria de dois terços para que esta entre em vigor. Caso haja 

um número menor de discursos, os mesmos devem ser realizados. E caso não haja 

nenhum discurso em relação a Moção, a mesma passa imediatamente para a votação. Uma 

vez em vigor, qualquer matéria substantiva que necessite de votação deve ser 

imediatamente votada. Caso o Comitê encerre sua Lista Geral de Oradores e não aconteça 

nenhuma nova inscrição sem o encerramento do debate, caberá à Mesa Diretora definir 

os rumos seguintes da sessão, conforme seu próprio juízo.  

 

Esta moção serve para encerrar a sessão em andamento, congelando todas as 

questões em aberto, incluindo o fluxo de debate e a Lista Geral de Oradores. Tal Moção 

pode ser levantada a qualquer momento a partir do questionamento da Mesa Diretora 

sobre Pontos ou Moções. Para que a mesma entre em ordem é necessária uma maioria de 
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dois terços na votação. Assim como qualquer outra Moção, a aplicação ou não da mesma 

fica a cargo da Mesa Diretora, que considerará sua natureza cabível. Recomenda-se que 

o uso desta Moção seja realizado em quatro momentos: Para a saída para o almoço; para 

a saída para o coffe break; para a saída até o dia seguinte de simulação e para o 

encerramento da última sessão. Está é a única Moção considerada como uma questão 

procedimental. 

 

 

Uma Lista Especial de Oradores pode ser aberta pela Mesa Diretora em 

determinados momentos da simulação, a fim de cumprir determinados procedimentos. A 

Lista Especial terá um escopo e um objetivo pré-determinado, todavia, sem um limite de 

tempo para seu andamento. Quando uma Lista Especial estiver em curso, qualquer 

delegada ou delegado pode levantar uma Moção para o Fechamento da Lista Especial de 

Oradores sobre o assunto que estiver em pauta. Para a Moção entrar em vigor, é necessário 

um voto com base em uma maioria simples. Caso esta Moção venha a vigorar, nenhuma 

outra delegada ou delegado poderá incluir seu nome à Lista Especial, de modo que 

somente os delegados previamente inscritos terão seu direito a fala sobre a questão. 

  Ademais, caso exista o desejo por parte das delegadas e/ou delegados, os mesmos 

podem solicitar a reabertura da Lista Especial através de uma Moção para a Reabertura 

da Lista Especial de Oradores, sendo preciso uma maioria de dois terços para que a Moção 

possa estar em ordem. Quando em operação, todos as interessadas e interessados poderão, 

novamente, se inscrever na Lista Especial de Oradores até que haja uma nova Moção para 

o fechamento da mesma ou se esgotem todas as falas. 

 Tanto para o Fechamento quanto para a Reabertura é necessário que seja oferecida 

uma motivação para a solicitação desta Moção à Mesa Diretora. Logo, cabe a mesma o 

reconhecimento ou não-reconhecimento de discursos a favor ou contra esta Moção, 

conforme sua própria percepção. 
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Para que sejam reconhecidos e introduzidos no debate, todos os Projetos de 

Resolução devem ser submetidos e aprovados pela Mesa Diretora. Para que tal aconteça, 

o Projeto deve conter o número mínimo de 8 assinaturas e, após a aprovação da Mesa, 

passar uma votação de maioria simples para que o mesmo passe a ser discutido pelas 

delegadas e delegados. Em caso de retiradas de assinaturas do Projeto em discussão, todas 

as negociações sobre o mesmo devem ser cessadas imediatamente, mesmo se ainda 

houver ainda um mínimo de oito assinaturas, já que para a manutenção do mesmo é 

necessário o contínuo apoio dos Estados signatários. É recomendado, portanto, que o 

Projeto seja discutido em grupo, como forma de garantir seu apoio por parte do número 

mínimo de delegadas e/ou delegados. 

  As assinaturas, contudo, não indicam a concordância dos Estados com o conteúdo 

do Projeto, mas sim que estão dispostos a discutir seu teor e a encontrarem uma melhor 

forma de chegar a um Documento Final. Logo, a assinatura do Projeto não implica, 

necessariamente, com qualquer apoio ao documento discutido. Além disso, há a 

possibilidade de haver múltiplos Projetos de Resolução, com conteúdo e abordagens 

diferentes, em discussão simultânea dentro do Comitê, todavia, a Mesa Diretora, deve 

reconhecer somente um Projeto por vez, devendo respeitar a ordem de chegada. O Projeto 

aprovado pela Mesa e pela maioria simples deverá permanecer em discussão até que o 

corrente debate esteja terminado ou até que um novo Projeto de Resolução seja 

submetido, iniciando um novo ciclo. Quando aprovada uma Resolução sobre um tema 

que estava em debate, a discussão sobre este assunto é imediatamente encerrada. 

 

 Após a coleta de assinaturas e a submissão do Projeto de Resolução para a análise 

da Mesa Diretora, que será seguido pela solicitação a mesma do reconhecimento do 

documento, as delegadas e delegadas podem levantar a Moção para Introdução de um 

Projeto de Resolução, para que se possam iniciar os debates referentes ao teor do 

documento. Esta moção não precisa passar por qualquer votação para estar em ordem, 

sendo necessário somente o reconhecimento da Mesa, que, por sua vez, deverá passar a 

palavra para uma ou um dos signatários do Projeto, para que seja realizada a leitura das 

cláusulas que constituem o mesmo. 
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 Após a leitura, a Mesa deverá, somente neste caso, abrir uma Lista Especial de 

Oradores para que aquelas delegadas ou aqueles delegados que desejarem realizar 

questionamentos, devendo estes somente estar ligados a questões como a gramática /ou 

questões técnicas relacionadas diretamente ao Documento. Pontuações sobre seu teor 

deverão ser guardadas para o momento em que o Projeto estiver em discussão. A Mesa 

Diretora terá o poder de avaliar as perguntas, considerando se se encaixam ou não nesta 

fase do procedimento.   

  Segue abaixo os passos necessários para que uma Resolução possa ser aprovada. 

1. Escrita e recolhimento de assinaturas (no mínimo oito) para o Projeto de 

Resolução; 

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

documento para todas e todos os presentes. 

3. Moção para a Introdução de um Projeto de Resolução, o qual deve passar 

automaticamente; 

4. Abertura, por parte da Mesa Diretora, de uma Lista Especial de Oradores para que 

sejam feitas as perguntas devidas e sejam dadas as respostas por parte dos 

signatários;  

5. Fechamento da Lista Especial de Oradores por força de uma Moção para o 

Fechamento da Lista Especial de Oradores; 

6. Possível reabertura da Lista Especial de Oradores por força de uma Moção para a 

Reabertura da Lista Especial de Oradores; 

7. Votação do Projeto de Resolução, devendo possuir maioria simples para estar em 

ordem. 

 

  É permitido às delegadas e aos delegados que alteram qualquer Projeto de 

Resolução, podendo adicionar, excluir ou alterar partes de seu conteúdo. Para tanto, é 

preciso que se levante uma Moção para Introdução de Emenda. Para que a Moção esteja 

em ordem, é preciso que a mesma seja reconhecida pela Mesa Diretora e ter a assinatura 

de, pelo menos, três membros do Comitê. Em similaridade ao Projeto de Resolução, 

assinar o documento não significa concordância com seu conteúdo, apenas que a delegada 

ou o delegado deseja que a Emenda seja discutida pelo Comitê. Lembra-se que esta 
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Moção não pode ser acionada enquanto a Lista Especial de Oradores estiver aberta para 

os questionamentos sobre os pontos do Projeto de Resolução. Portanto, só pode ser 

acionada quando as discussões livres sobre o Projeto já estiverem em debate. 

 Após a aprovação por parte da Mesa, deverá ser aberta uma Lista Especial de 

Oradores, que suspenderá a Lista Geral de Oradores. Nela deverão se inscrever aqueles 

contra e a favor da alteração posta em debate. As Moção para Fechamento da Lista 

Especial de Oradores e/ou Encerramento do Debate (que, neste caso, deverão ser passadas 

com uma maioria de dois terços) somente poderão entrar em ordem após o Comitê ter 

ouvido, ao menos, dois Estados contra e dois a favor da Emenda proposta, caso assim 

existam. Após os discursos favoráveis e contrários terem sido proferidos, a Mesa Diretora 

deverá passar imediatamente para o procedimento de votação, onde a Emenda, para ser 

adicionada ao Projeto de Resolução, deverá ter uma aprovação por maioria simples. 

Assim, caso aprovada, a Emenda passa a constituir parte integrante do Projeto de 

Resolução. 

  

Se todos as signatárias e os signatários do atual Projeto de Resolução em discussão 

concordaram com a modificação de qualquer parte do mesmo, poderão realizar esta 

modificação através da proposição de uma Emenda Amigável, que funcionará nos 

mesmos padrões de uma Emenda regular. O que difere uma da outra, e que a Emenda 

Amigável deve ser apresentada de forma escrita à Mesa Diretora, que, após seu aceite, 

deverá questionar a todas as signatárias e signatários se aprovam a Emenda, e, se assim o 

fizerem, a mesma se tornará, imediatamente, parte do Projeto de Resolução. Caso 

qualquer um dos assinantes não concorde ou não esteja presente, a Emenda Amigável é 

imediatamente descartada, o que, no entanto, não torna impossível que a mesma seja 

reapresentada em forma de Emenda Regular.  

 

 Cada Estado-membro tem direito a um voto dentro de seu respectivo Comitê. 

Outros Estados com outras distinções e demais convidados tem direito a voto somente 
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em questões procedimentais (salvo as Regras Específicas dos Comitês). A votação sobre 

questões procedimentais deve ser feita por indicação das placas dos países. Somente serão 

aceitos posicionamentos a favor ou contra as questões em votação, não sendo permitido 

nenhum tipo de abstenção (salvo as Regras Específicas dos Comitês e em questões 

substantivas). Todas as votações serão feitas pelo erguer das placas dos países, devendo 

a Mesa Diretora contabilizar os votos. Projetos de Resolução e Emendas requerem 

maioria simples para aprovação (salvo as Regras Específicas dos Comitês).  

 A partir do momento em que a Mesa Diretora anunciar aberto o procedimento de 

votação de um Projeto de Resolução, nenhuma Moção estará mais em ordem. A sala 

deverá permanecer fechada e nenhuma delegada ou delegado poderá sair durante o 

procedimento de votação. 

 

Assim que encerrado o debate e a Mesa Diretora der início aos trabalhos referentes 

ao procedimento de votação de um Projeto de Resolução, será possível levantar uma 

Moção para a Divisão da Questão, que, uma vez em ordem, dividirá o documento final 

em suas cláusulas operativas para que as mesmas sejam votadas uma a uma. Portanto, 

será possível para as delegadas e para os delegados votarem favoravelmente a uma 

cláusula e negativamente para outra. Observa-se que preâmbulos e cláusulas sub-

operatórias não poderão ser votadas desta forma.  

 Se a Moção for reconhecida e aceita pela Mesa Diretora, deverá se abrir uma Lista 

Especial de Oradores para que se inscrevam dois discursos favoráveis e dois contrários à 

Moção para a Divisão da Questão, caso os mesmos existam. Para que a Moção esteja em 

ordem é necessária uma maioria simples, sem a possibilidade de abstenção. Caso 

aprovada, é automaticamente aberto um Debate Não-Moderado de cinco minutos para 

que as e os presentes discutam e apresentem à Mesa Diretora, na forma escrita, suas 

propostas de divisão da questão para votação. Quando se encerrar o tempo do Debate 

Não-Moderado, caberá à Mesa Diretora organizar as propostas recebidas, dispondo-as na 

ordem da mais substantiva - que é aquela que divide o Projeto de Resolução em mais 

partes para a votação - para a menos substantiva, que segue a mesma lógica. Caso haja 

propostas idênticas ou com o mesmo número de divisões, caberá à Mesa organizar por 

ordem de apresentação. Feito isto, a Mesa irá reabrir a Lista Especial de Oradores, 
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definindo, a partir de seu próprio critério, duas delegadas ou delegados a favor e duas 

delegadas ou delegados contra a proposta mais substantiva, caso existentes. 

Feito isso, passa-se então para a votação. Se a proposta for aprovada com a maioria 

simples dos votos, onde não será permitida nenhuma abstenção, o Projeto de Resolução 

será então dividido conforme estabelecido pela proposta recém votada. Caso ocorra um 

empate na votação, a Mesa Diretora deverá passar para a próxima proposta mais 

substantiva, chamando, novamente, dois discursos favoráveis e dois contrários à mesma, 

e assim deverá seguir até que se tenha uma proposta aprovada. Caso isso não venha 

acontecer e nenhuma proposta seja aprovada, o Projeto de Resolução será votado na 

íntegra. 

A partir da aprovação da Moção para a Divisão da Questão, deve haver uma 

votação separada para cada parte dividida, para que se ateste se a mesma integrará ou não 

o Projeto de Resolução a ser votado ao final. Para que cada parte seja aprovada é preciso 

de uma maioria simples. A sua natureza substantiva permite abstenções. Após decidirem 

quais cláusulas irão permanecer no Projeto, deve-se seguir para a votação final do mesmo, 

independente de quantas partes tenham sido aprovadas. Se todas as cláusulas operativas 

forem rejeitadas, o Projeto de Resolução falha como um todo, devendo-se iniciar o 

processo novamente.   

 

 

 

 

As regras descritas a seguir são aplicáveis somente às sessões de simulação do 

Clube de Energia da OCX e devem ser consideradas como adotadas antes da sessão. 

 

A reunião a ser simulada é a reunião de 2019 do Clube de Energia da OCX. Na 

reunião as delegadas e os delegados representarão diplomatas de seus respectivos 

Estados. A reunião contará com a participação de todos os Estados-membros, Estados 

Observados e Parceiros de Diálogo da OCX. 
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Deverá se ter por consciência que somente os Estados membros da OCX possuem 

poder de voto, portanto, o quórum para as maiorias deverá ser considerado a partir do 

número destes (8). Para que se possa iniciar uma sessão, é necessária a presença de 2/3 

das representações. Haverá uma chamada no início de cada sessão e em ordem alfabética 

para a verificação do quórum. Caberá à Mesa Diretora informar aos participantes quais 

são os números necessários para que se atinja uma maioria simples (1/2+1) e uma maioria 

qualificada (2/3). Caso ocorra de um membro do Comitê chegar atrasado, a Mesa, 

conforme definido pelo próprio Guia de Regras, deverá reconhecer sua presença e 

anunciar aos presentes a nova contagem. A votação de documentos exige a presença 

mínima de 2/3 de representações. 

 

 Um Documento de Posicionamento com a política externa do Estado simulado 

deverá ser entregue, obrigatoriamente, por cada delegada e delegado até o dia 26 de 

setembro, via o e-mail mundoritter@gmail.com, com o assunto: “Documento de 

Posicionamento.(País).CEOCX”. Há, no final do Guia de Regras, um modelo para tal. 

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

Resolução. Este documento é constituído por cláusulas preambulares e operativas, 

devendo abranger a totalidade do tópico trabalho do grupo. Contém a manifestação de 

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

andamento dos debates e negociações, será considerado como um documento final um 

Comunicado Conjunto, que se trata de um documento mais abrangente e dividido em 

subitens, cada um com uma ou mais cláusulas, tendo por objetivo indicar o status das 

negociações e os progressos obtidos em relação ao tópico discutido. O Documento Final 

deverá ser encaminhado, por parte da Mesa Diretora, ao Secretariado, sendo 

posteriormente encaminhado para as mídias sociais do Clube de Energia da OCX para a 

publicação. 

 

A Presidência da Mesa do Clube de Energia será composta por dois Diretores e 

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

mailto:mundoritter@gmail.com
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do andamento do debate através da Lista Geral de Oradores. Ademais, a Mesa também 

controla o recebimento de documentos formais e informais do Comitê. 

 

A forma normal de debate ocorrerá através da Lista Geral de Oradores, conduzida 

pela Mesa Diretora. Assim, os discursos não podem se estender por mais de três minutos, 

entretanto há a possibilidade de cessão de tempo. Os representantes deverão manifestar o 

desejo de pronunciar-se 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, de acordo com a ordem do posicionamento das placas ou com o critério que 

julgar mais adequado ao momento do debate. Durante o intervalo dos discursos do debate 

regular, quando a Mesa questionar, os representantes poderão manifestar Pontos e 

Moções, devendo, para isso, levantar suas placas e aguardar o reconhecimento. Existem 

ainda duas outras modalidades de debate: o debate moderado e o debate não-moderado. 

Na forma de Debate Moderado, é dado ao debate um foco em algum tema 

específico. Deste modo, não há limite de tempo para as falas, permitindo que os delegados 

conversem de maneira menos formal. Entretanto, devem permanecer em seus respectivos 

lugares. Para que um Debate Moderado possa ser realizado, é necessário que se levante 

Moção para tal e que se diga de quanto tempo será. 

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

previamente determinado e os delegados podem circular livremente pela sala de reunião, 

comunicando-se de maneira informal. Para tal, é necessário levantamento de Moção para 

que se possa iniciar um Debate Não-Moderado e que se diga de quanto tempo será. 

 

As moções aceitas pelo Clube de Energia da OCX são: Moção para Debate Não-

Moderado; Moção para Debate Moderado; Moção para Encerramento do Debate; 

Moção para Adiamento de Sessão; Moção para Fechamento ou Reabertura da Lista 

Especial de Oradores; Moção para Introdução de Projeto de Resolução; Moção para 

Introdução de Emenda e Moção para Divisão da Questão.  
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Respeitando o ordenamento interno dos membros da Organização para a 

Cooperação de Xangai, a reunião do seu Clube de Energia terá três segmentos de países: 

Estados-membros, Estados Observados e Parceiros de Diálogo. Os Estados-membros 

possuem poderes totais, podendo discutir, apontar moções, pontos e documentos e votar 

resoluções, além de terem o poder de vetar um documento na íntegra ou qualquer número 

de cláusulas que acreditarem necessários. Contudo, para o bom andamento do debate, os 

mesmos deverão apresentar uma justificativa à Mesa Diretora, que deliberará se o veto 

será aplicado ou não. Os Estados Observadores possuem quase todos os poderes, podendo 

discutir, apresentar moções, pontos e documentos, todavia lhes sendo vetada a capacidade 

de votar sobre qualquer decisão, inclusive sobre documentos por eles mesmos propostos. 

Logo, espera-se que suas e seus representantes considerem tal fato durante as 

negociações. Por fim, os Parceiros de Diálogo poderão participar de todos os debates e 

apresentar Pontos, contudo lhes é vetada a capacidade de apresentar Moções e Votar.  

 

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

maioria. 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 suas placas. Abstenções não serão 

permitidas.  

Caso seja apresentada uma Moção para Encerramento do Debate, a Mesa 

Diretora deverá questionar aos Estados-membros se há algum veto a ser feito e, se sim, 

que apresente sua justificativa. Caso algum Estado-membro apresente seu veto e o mesmo 

seja aceito pela Mesa Diretora, o Projeto de Resolução ou cláusula deverá ser retirado, 

retornando-se ao fluxo normal de debate até que um novo documento seja introduzido. 

Se ainda restar apenas uma cláusula no Projeto, a Mesa deverá questionar se os Estados 

signatários têm interesse em manter o documento. Se os Estados signatários concordarem 

em unanimidade com a manutenção do Projeto de Resolução, a votação da Moção para 

Encerramento do Debate deverá ser realizada na sequência. Após a aprovação da Moção, 

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

lembrando que a partir de então o poder de veto não é mais permitido. Consistindo de 
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uma maioria negativa, os representantes devem manifestar a existência de objeções ao 

Projeto de Resolução.  

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

não aprovação do Projeto pela votação simplificada, a Mesa determinará um tempo para 

Debate Informal Extraordinário, para que os representantes possam negociar os pontos 

de divergência em relação ao documento e realizar alterações em seu conteúdo, buscando 

obter a maioria. Findado o Debate Informal, a Mesa considerará em ordem a Moção para 

a Divisão da Questão e procederá com a votação. A aprovação do documento exige uma 

maioria simples. Durante o processo de votação de documentos não é permitido aos 

representantes deixar a sala de reunião. 

 

 

 

 

As regras descritas a seguir são aplicáveis somente às sessões de simulação da 

Conferência de Bandung, e devem ser consideradas como adotadas antes da sessão. 

 

A reunião a ser simulada é a Conferência de Bandung, que ocorreu entre 18 e 24 

de abril de 1955, adaptada para o período de três dias. Na Conferência as delegadas e os 

delegados representarão Chefes de Estados e/ou de Governo dos países presentes ou, no 

caso da Frente Nacional de Libertação Argelina, um representante seu com capacidades 

iguais aos demais participantes.  

 

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

representações. Haverá uma chamada em ordem alfabética no início de cada sessão para 

a verificação do quórum. Caberá à Mesa Diretora informar aos participantes quais são os 

números necessários para que se atinja uma maioria simples (1/2+1) e uma maioria 
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qualificada (2/3). Caso ocorra de um membro do Comitê chegar atrasado, a Mesa, 

conforme definido pelo próprio Guia de Regras, deverá reconhecer sua presença e 

anunciar aos presentes a nova contagem. A votação de documentos exige a presença 

mínima de 2/3 de representações. 

 

 Um Documento de Posicionamento com a política externa do Estado ou membro 

da sociedade civil simulado deverá ser entregue, obrigatoriamente, por cada delegada e 

delegado até o dia 26 de setembro, via o e-mail mundoritter@gmail.com, com o assunto: 

“Documento de Posicionamento.(País / Sociedade Civil).Conferência de Bandung”. Há, 

no final do Guia de Regras, um modelo para tal. 

 Além disso, será considerado como documento final do Comitê a 

Declaração(ões) ou Resolução(ões). Este documento é constituído por cláusulas 

preambulares e operativas, podendo abranger um dos tópicos abordados pela Conferência 

de Bandung ou ambos. Contém a manifestação de compromissos, opiniões e intenções 

do grupo. Lembra-se que não há caráter vinculante na decisão final da Conferência, sendo 

apenas uma recomendação. Ainda, para fins de conduzir o melhor andamento dos debates 

e negociações, será considerado como um documento final um Comunicado Conjunto, 

que se trata de um documento mais abrangente dividido em subitens, cada um com uma 

ou mais cláusulas, tendo por objetivo indicar o status das negociações e os progressos 

obtidos em relação aos tópicos discutidos. O Documento Final deverá ser encaminhado, 

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

mídias sociais da Conferência para a publicação. 

 

A Presidência da Mesa da Conferência de Bandung será composta por dois 

Diretores e três Assistentes. A Mesa tem competência para deliberar as questões 

necessárias e cuidar do andamento do debate através da Lista Geral de Oradores. 

Ademais, a Mesa também controla o recebimento de documentos formais e informais do 

Comitê. 

 

 

mailto:mundoritter@gmail.com
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A forma normal de debate ocorrerá através da Lista Geral de Oradores, conduzida 

pela Mesa Diretora. Assim, os discursos não podem estender-se por mais de dois minutos. 

Há, porém, a 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, de acordo com a ordem do posicionamento das placas ou com o critério que 

julgar mais adequado ao momento do debate. Durante o intervalo dos discursos do debate 

regular, quando a Mesa questionar, os representantes poderão manifestar Pontos e 

Moções, devendo, para isso, levantar suas placas e aguardar o reconhecimento. Existem 

ainda duas outras modalidades de debate: o debate moderado e o debate não-moderado. 

Na forma de Debate Moderado, é dado ao debate um foco em algum tema 

específico. Deste modo, não há limite de tempo para as falas, permitindo que os delegados 

conversem de maneira menos formal, entretanto, devem permanecer em seus respectivos 

lugares. Para que um Debate Moderado possa ser realizado, é necessário que se levante 

Moção para tal e que se diga de quanto tempo será. 

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

previamente determinado e os delegados podem circular livremente pela sala de reunião, 

comunicando-se de maneira informal. É necessário levantamento de moção para que se 

possa iniciar um Debate Não-Moderado e que se diga de quanto tempo será. 

 

As moções aceitas pela Conferência de Bandung são: Moção para Debate Não-

Moderado; Moção para Debate Moderado; Moção para Encerramento do Debate; 

Moção para Adiamento de Sessão; Moção para Fechamento ou Reabertura da Lista 

Especial de Oradores; Moção para Introdução de Projeto de Resolução; Moção para 

Introdução de Emenda e Moção para Divisão da Questão.  

 

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

maioria. 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 
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representantes deverão manifestar-se erguendo suas placas. 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 de uma maioria negativa, os representantes devem 

manifestar a existência de objeções ao Projeto de Resolução.  

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

não aprovação do Projeto pela votação simplificada, a Mesa determinará um tempo para 

Debate Informal Extraordinário, para que os representantes possam negociar os pontos 

de divergência em relação ao documento e realizar alterações em seu conteúdo, buscando 

obter a maioria. Findado o Debate Informal, a Mesa considerará em ordem a Moção para 

a Divisão da Questão e procederá com a votação. A aprovação do documento exige uma 

maioria simples. Durante o processo de votação de documentos não é permitido aos 

representantes deixar a sala de reunião. 

 

 

 

As regras abaixo são somente aplicáveis à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) e devem ser consideradas como adotadas antes das sessões. 

 

Durante as sessões da CIDH, os representantes devem ser tratados como juízas, 

juízes, representantes, nos casos dos Estados de Anhagol e Porto Rei, e advogado, no caso 

do representante do povo indígena Kerexu. Deve-se utilizar da linguagem formal do 

português, bem como respeitar a Mesa Diretora e suas solicitações.  

Os nomes de todos os membros do comitê devem ter sido submetidos ao 

Secretariado previamente e antes da primeira sessão, assim que os mesmos tenham acesso 

às suas credenciais com suas devidas identificações. As credenciais devem ser utilizadas 

durante todas as sessões.  
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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 presentes. Haverá uma 

Lista de Presença realizada pela Mesa Diretora para reconhecer todos os membros do 

Comitê presentes e a mesma deve informar, em seguida o quórum da sessão.     

 

A Mesa Diretora da CIDH será composta por duas Diretoras e uma Assistente. 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 CIDH, da Vítima e dos Estados, que serão feitos pelo 

advogado e pelos representantes dos dois Estados. As manifestações serão de no máximo 

5 minutos e fechadas, sem possibilidade de questionamentos durante os discursos. Após, 

a qualquer momento, as juízas e os juízes poderão questionar aos representantes dos dois 

Estados e ao advogado de acusação sobre questões que considerarem pertinentes. A Mesa 

definirá quanto tempo para perguntas e respostas. Para que os representantes dos Estados 

e o advogado de acusação possam se manifestar às juízas e aos juízes, os mesmos deverão, 

de forma escrita, enviar um documento solicitando fala à Mesa Diretora. 

 

Cada juíza ou juiz da CIDH possui 3 (três) minutos de tempo de fala, tanto para 

seus questionamentos quanto para o debate interno. Os representantes dos Estados e a 

advogada ou advogado do Povo Kerexu, tanto para suas explanações quanto para as 

perguntas, possuem tempo livre para responder aos questionamentos, contudo, podem ser 

interrompidos pelo juiz que os questionou. 

  



31 
 

 

 

As juízas e os juízes 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, as magistradas 

e os magistrados e os fotógrafos autorizados pela Mesa Diretora. 

 

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

aqueles presentes que levantarem a mão ou a placa, conforme sua própria deliberação. As 

juízas e os juízes podem solicitar uma Moção para Debate Não-Moderado, com intuito de 

facilitar a fala, conforme regras constantes neste guia. 

 

O documento final escrito, 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 à Mesa Diretora. 

Para a introdução da sentença, deve-se solicitar Moção para Introdução de Projeto de 

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

presentes neste guia. 

 

Se uma juíza ou um juiz concordar com as decisões adotadas pela maioria, mas 

tiver uma opinião para além do que está incluído na sentença, esta ou este pode emitir 

uma Opinião Separada. Já a Opinião Dissidente deve ser redigida quando os mesmos 

discordarem de tudo que estiver disposto na sentença. As magistradas e os magistrados 

podem escrever opiniões conjuntas se compartilharem da mesma posição. Se um membro 

da Corte deseja expressar sua concordância ou dissidência sem indicar razões, pode fazê-

lo através de uma declaração. 
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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: Moção para Adiamento 

da Sessão, Moção para Debate Não-Moderado, Moção para Introdução de Projeto de 

Sentença, Moção para Introdução de Emenda. 

 

Cada membro da Corte possui apenas um voto. Para que a Corte IDH adote uma 

decisão é necessária a maioria simples dos juízes presentes. Em caso de empate, a Mesa 

terá o voto de qualidade. 

 

 

 

 

As regras descritas a seguir são aplicáveis somente às sessões de simulação da 

RMAAM, e devem ser consideradas como adotadas antes da sessão. 

 

A reunião a ser simulada é a 14º RMMAM. Na reunião, as delegadas e os 

delegados representarão Ministras de suas respectivas pastas ligadas aos Direitos da 

Mulher em seus Estados ou membros da Sociedade Civil. A reunião contará com a 

participação de todos os Estados-membros, Estados Associados e Estados Observadores 

do MERCOSUL, além de cinco representantes convidados da Sociedade Civil. 

 

Deverá se ter por consciência que somente os Estados-membros e os Estados 

Associados possuem poder de voto, portanto, o quórum para as maiorias deverá ser 

considerado a partir do número destes (11). Para que se possa iniciar uma sessão, é 
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necessária a presença de 2/3 das representações. Haverá uma chamada em ordem 

alfabética no início de cada sessão para a verificação do quórum. Caberá à Mesa Diretora 

informar aos participantes quais são os números necessários para que se atinja uma 

maioria simples (1/2+1) e uma maioria qualificada (2/3). Caso ocorra de um membro do 

Comitê chegar atrasado, a Mesa, conforme definido pelo próprio Guia de Regras, deverá 

reconhecer sua presença e anunciar aos presentes a nova contagem. A votação de 

documentos exige a presença mínima de 2/3 de representações. 

 

 Um Documento de Posicionamento com a política externa do Estado simulado 

deverá ser entregue, obrigatoriamente, por cada delegada e delegado até o dia 26 de 

setembro, via o e-mail mundoritter@gmail.com, com o assunto: “Documento de 

Posicionamento.(País / Sociedade Civil).RMAAM”. Há, no final do Guia de Regras, um 

modelo para tal. 

 Além disso, será considerado como documento final do Comitê a(s) 

Declaração(ões) ou Resolução(ões). Este documento é constituído por cláusulas 

preambulares e operativas, devendo abranger a totalidade de ambos os tópicos 

trabalhados pelo grupo ou um tópico por vez. Contém a manifestação de compromissos, 

opiniões e intenções do grupo. Ainda, para fins de conduzir o melhor andamento dos 

debates e negociações, será considerado como um documento final um Comunicado 

Conjunto, que se trata de um documento mais abrangente e dividido em subitens, cada 

qual com uma ou mais cláusulas, tendo por objetivo indicar o status das negociações e os 

progressos obtidos em relação ao tópico discutido. O Documento Final deverá ser 

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

encaminhado para as mídias sociais da RMAAM para a publicação. 

 

A Presidência da Mesa da RMAAM será composta por uma Diretora e três 

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

andamento do debate através da Lista Geral de Oradores. Ademais, a Mesa também 

controla o recebimento de documentos formais e informais do Comitê. 

 

mailto:mundoritter@gmail.com
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A forma normal de debate ocorrerá através da Lista Geral de Oradores, conduzida 

pela Mesa Diretora. Assim, os discursos não podem estender-se por mais de três minutos. 

Há, porém, a 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, de acordo com a ordem do posicionamento das placas ou com o critério que 

julgar mais adequado ao momento do debate. Durante o intervalo dos discursos do debate 

regular, quando a Mesa questionar, os representantes poderão manifestar Pontos e 

Moções, devendo, para isso, levantar suas placas e aguardar o reconhecimento. Existem 

ainda duas outras modalidades de debate: o debate moderado e o debate não-moderado. 

Na forma de Debate Moderado, é dado ao debate um foco em algum tema 

específico. Deste modo, não há limite de tempo para as falas, permitindo que os delegados 

conversem de maneira menos formal, entretanto, devem permanecer em seus respectivos 

lugares. Para que uma Debate Moderado possa ser realizada, é necessário que se levante 

Moção para tal e que se diga de quanto tempo será. 

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

previamente determinado e os delegados podem circular livremente pela sala de reunião, 

comunicando-se de maneira informal. Assim é necessário levantamento de Moção para 

que se possa iniciar um Debate Não-Moderado e que se diga de quanto tempo será. 

 

As moções aceitas pela RMAAM são: Moção para Debate Não-Moderado; 

Moção para Debate Moderado; Moção para Encerramento do Debate; Moção para 

Adiamento de Sessão; Moção para Fechamento ou Reabertura da Lista Especial de 

Oradores; Moção para Introdução de Projeto de Resolução; Moção para Introdução de 

Emenda e Moção para Divisão da Questão.  

 

Respeitando o ordenamento interno dos membros do MERCOSUL e da 

RMAAM, o comitê terá três segmentos de países, além dos representantes da Sociedade 

Civil: Estados-membros, Estados Associados e Estados Observadores. Os Estados-

membros possuem poderes totais, podendo discutir, apontar Moções, Pontos e 
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documentos e votar resoluções, além de poderem exercer a necessidade de consenso para 

que o documento seja aprovado. Os Estados Associados possuem quase todos os poderes 

dos Estados-membros, podendo discutir, apresentar Moções, Pontos e documentos e 

votar, todavia, não podem exercer a necessidade de consenso. Por fim, os Estados 

Observadores e os representantes da Sociedade Civil poderão participar de todos os 

debates e apresentar Pontos, contudo lhes é vetada a capacidade de apresentar Moções e 

Votar. 

 

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

maioria, contudo, dentro do âmbito do MERCOSUL, deve-se buscar o consenso como 

forma de legitimar a validade de qualquer Projeto de Resolução, sendo necessário o 

consenso de todos os Estados-membros, conforme o Artigo 37 do Protocolo de Ouro 

Preto. 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 suas placas. Abstenções não serão 

permitidas. Devido à já mencionada natureza do RMAAM, se qualquer Estado-membro 

votar negativamente para qualquer questão substantiva, o documento é automaticamente 

rejeitado.  

Caso seja apresentada uma Moção para Encerramento do Debate, a 

Mesa Diretora deverá prosseguir com a votação da mesma, se for negada, retornasse ao 

fluxo normal de debate, caso seja aprovada, inicia-se o processo de votação. O primeiro 

processo de votação adotado é o simplificado, lembrando que é necessário o consenso 

dos Estados-membros do MERCOSUL para que seja aprovado. Consistindo de uma 

maioria negativa ou a inexistência do consenso, os representantes devem manifestar a 

existência de objeções ao Projeto de Resolução.  

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

não aprovação do Projeto pela votação simplificada, a Mesa determinará um tempo para 

Debate Informal Extraordinário, para que os representantes possam negociar os pontos 

de divergência em relação ao documento e realizar alterações em seu conteúdo, buscando 

obter a maioria. Findado o Debate Informal, a Mesa considerará em ordem a Moção para 

a Divisão da Questão e procederá com a votação. A aprovação do documento exige uma 



36 
 

 

maioria simples dos Estados Associados e o consenso dos Estados-membros. Durante o 

processo de votação de documentos não é permitido aos representantes deixar a sala de 

reunião. 

 

 

 

 

The following rules apply only to UNSC sessions, and should be considered as 

adopted prior to the session. 

 

The meeting to be simulated is the UNSC Emergency Meeting. At the meeting the 

representatives will be diplomats fully invested in their capabilities. The meeting will be 

attended by all Permanent Members, the rotating members of the 2019 cycle and 

observers: State of Israel and the Palestinian National Authority. 

 

A Positioning Paper with each state’s foreign policy must be delivered by each 

delegate on September 26 via email mundoritter@gmail.com, with the subject: 

“Positioning Document.(Country).UNSC”. There is, at the end of this Guide, a template 

for this. 

 

 

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 of 

the Council’s meetings. The Secretariat members are able to provide logistical and 

technical support to the Council, entertaining the committee with any formal or informal 
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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. 

 

 

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, 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. 
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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. 

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.  

 

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 

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 
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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. 

Ponto de Ordem 
  Usado quando o seguimento das regras de procedimento 

está tendo problemas. Não está em ordem durante 

discursos 
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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 Moderado 
 

½+1 

Objetiva facilitar o debate, porém, mantendo o decoro. 

Requer tempo limitado e razão. O tempo não deve exceder 

15 minuto. 

Debate Não-

Moderado 

 
½+1 

Objetiva facilitar o debate. Requer tempo limitado e razão. 

O tempo não deve exceder 15 minuto. 

Encerramento do 

Debate  

2 contras 

e 

2 a favor 

2/3 

Fechamento do debate em questões procedimentais ou 

substantivas. Se passada, o Comitê vai automaticamente 

para a votação da Moção. É necessário discursos 

descrevendo a razão. 

Fechamento da 

Lista de Oradores 

 
½+1 

É necessário discurso descrevendo a razão 

Reabertura da 

Lista de Oradores 

 
2/3 

É necessário discurso descrevendo a razão 

Introdução de 

Projeto de 

Resolução 

 

 

Deve ser aprovado pela Mesa e requer oito assinaturas 

Introdução de 

Emenda 

Discurso de 

justificativa 
½+1 

Deve ser aprovado pela Mesa e requer três assinatura. 

Divisão da 

Questão 

2 contras 

e 

2 a favor 

½+1 

4 etapas 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. 

 

 

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. 
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Os Projetos 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. 

 

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 
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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 a um chamado para 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. 

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 
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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, 

 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 
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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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 Documento de Posicionamento apresentado à disciplina de Relações 

Internacionais da América Latina, do curso de Relações Internacionais da UniRitter, no 

âmbito da simulação da Organização dos Estados Americanos sobre a crise venezuelana, 

e adaptada para o MUNDO Ritter 2019. 

 

 


