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Este guia é um importante material que deve ser utilizado pelo (a) delegado (a) para 

compreender o funcionamento do seu Comitê e do debate. O guia ajudará o (a) delegado (a) a 

compreender como se escreve, se fala, se porta em um Comitê, bem como são as regras 

específicas do organismo a ser simulado por ele (a). Pedimos que os delegados utilizem este 

guia durante toda a simulação, respeitando as normas que lhes serão cobradas durante as 

sessões. Desse modo, espera-se que os (as) delegados (as) prestem muita atenção neste guia. 

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 2017 estará sempre disponível para melhor assisti-los.  
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Lembramos aos participantes que o MUNDO Ritter é uma simulação de cunho educativo que 

objetiva incentivar o aprendizado a todos os seus participantes, para que possam entender 

como ocorre a tomada de decisão em organismos internacionais. 

 

Pede-se que os (as) delegados (as) permaneçam durante todos os dias do evento 

em vestimenta social ou com uma roupa que represente o país do qual se é delegado (a). Isto 

torna a simulação o mais real possível. Caso não se tenha roupa adequada para o evento, 

pedimos para que o delegado se apresente o mais formalmente possível. 

 

Com o intuito de estimular os trabalhos dos (as) delegados (as), o MUNDO Ritter 

2017 terá premiações conforme decisão do Secretariado e dos Diretores de cada Comitê. 

Nenhuma premiação terá o objetivo de desvalorizar o trabalho dos (as) delegados (as) e sim 

parabenizar o bom trabalho de alguns. Espera-se a compreensão de todos quanto às escolhas 

realizadas. 

 

Este prêmio deve ser concedido ao (à) delegado (a) que melhor se apresentou (a) 

durante o período do evento em seu Comitê, sempre respeitando as políticas impostas pelo 

MUNDO Ritter 2017, mantendo o decoro e sendo respeitoso com os demais participantes. 

Este prêmio pode ser concedido aos participantes do CPSUA, FAO, UNASUL e UNSC, 

sendo permitido apenas um prêmio deste por Comitê. 

 

Este prêmio deve ser concedido ao (à) delegado (a) que melhor se portou durante os 

discursos, com a melhor linguagem e modo de fala perante o Comitê, mantendo sempre o 

respeito com os demais participantes. Este prêmio pode ser concedido aos participantes do 



 
 

CPSUA, Corte IDH, FAO, UNASUL e UNSC, sendo permitido apenas um prêmio deste por 

Comitê. 

 

Este prêmio deve ser concedido ao (à) delegado (a) que melhor aplicou à política 

externa de seu país perante o tema de seu Comitê, sempre mantendo o respeito com os demais 

participantes. Este prêmio pode ser concedido aos participantes do CPSUA, FAO, UNASUL 

e UNSC, sendo permitido apenas um prêmio deste por Comitê. 

 

Pede-se para todos os (as) delegados (as) manterem uma postura diplomática durante o 

evento. É esperado que o tom de voz seja mantido durante os debates, bem como o 

vocabulário respeitoso e o respeito mútuo entre os participantes durante todos os momentos. 

A Mesa Diretora de cada Comitê tem a capacidade e o dever de chamar a atenção dos (as) 

delegados (as) se esta postura não for cumprida. Fora dos debates, espera-se que a postura seja 

mantida e, caso contrário, o Secretariado possui o direito e dever de chamar a atenção do (a) 

participante. 

 

 

Estas são as regras oficias do MUNDO Ritter 2017 e se aplicam a todos os Comitês 

simulados no evento, com exceção daqueles que possuem regras próprias que se sobressaem a 

estas. Estas regras são consideradas como adotadas antes da sessão e nenhuma outra 

prevalecerá. 

 

 



 
 

 

 

O idioma oficial do evento é o português. Sendo assim, todos os Comitês deverão 

simular em língua portuguesa, com exceção do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(UNSC) que será simulado em língua inglesa. Para fins do evento, as cerimônias de abertura e 

encerramento também terão como língua oficial o português. 

 

 

Cada delegação terá um delegado (a) em cada Comitê, conforme decisão prévia do 

Secretariado. O delegado deve permanecer neste mesmo Comitê até o final das sessões. 

 

 

Os nomes de cada delegado (a) devem ser submetidos ao Secretariado antes do evento. 

Cada delegado (a) receberá uma credencial em que constará o seu nome e Comitê. A 

credencial deve ser utilizada todos os dias do evento pelo (a) delegado (a). Pedimos que 

ninguém se esqueça da credencial, para melhor identificação.  

Além disso, os (as) delegados (as) possuem a autoridade diplomática necessária para 

atuarem no MUNDO Ritter 2017, a fim de discutir e votar a questão pautada em seu Comitê. 

No entanto, isso não confere ao delegado (a) a possibilidade de declarar guerra, assinar ou 

denunciar tratados, impor sanções ou realizar qualquer ação que não esteja estritamente 

interligada ao seu Comitê. Ademais, os participantes podem mandar cartas aos seus governos 

para obter autorização ou conselhos de como agir durante a simulação.  

 

 

Os (as) delegados (as) devem respeitar as decisões da Mesa Diretora e de seus 

Diretores de Comitê, obtendo a palavra antes do discurso, respeitando os interesses de seu 

Estado representado de acordo com sua política externa e agindo com decoro diplomático 

durante todos os momentos. 

 

 

 



 
 

 

A Secretária-Geral é o membro mais graduado da equipe. Sendo assim, ela pode 

designar um membro de sua equipe para atuar em seu lugar durante qualquer sessão do 

evento. Junto de seu secretariado, ela deve encaminhar todo o trabalho durante as simulações. 

A Secretária-Geral ou um membro designado por ela pode, a qualquer momento, levar 

declarações orais ou escritas sobre qualquer assunto aos Comitês.  

 

 

 

Cada Comitê será presidido por uma Mesa, composta de duas a seis pessoas parte dos 

Diretores ou Diretores-Assistentes do Comitê ou de uma Presidência, dependendo das Regras 

Especiais de Procedimento. Além de exercer as normas descritas adiante neste guia, a Mesa 

Diretora deve declarar o encerramento e a abertura de cada sessão do evento, bem como 

dirigir as suas discussões, assegurar a observância das regras descritas neste guia, garantir o 

direito de fala e fazer anúncios. A Mesa Diretora deve ser responsável pelo andamento do 

Comitê. Para os devidos fins, a Mesa Diretora deve tratar com decoro e cortesia os (as) 

delegados (as) do Comitê. 

 

 

 

Os membros da Mesa Diretora têm a capacidade e o dever de interpretar as regras 

como bem entenderem, garantindo o fluxo do debate. Por esta razão, as decisões da Mesa 

Diretora não estão sujeitas a recurso, exceto quando há Presidência da Mesa – conforme 

Regras Especiais de Procedimento. 

 

 

 

Para os fins deste guia, plágio é aqui entendimento como o uso não autorizado das 

ideias ou palavras de outra pessoa. Sendo assim, não será permitido o uso de plágio quando os 

(as) delegados (as) estiverem efetuando documentos formais (documentos de posição, projeto 

de resolução e etc) e informais (documentos de trabalho, por exemplo). Todo o uso de 



 
 

documento já existente deve apresentar referência adequada. Caso alguém seja pego 

plagiando, o Secretariado do evento será avisado e serão tomadas as medidas legais cabíveis.  

 

Em todas as regras, uma “maioria simples” será compreendida como uma metade dos votos 

possíveis no Comitê mais um, arredondando para baixo, bem como a “maioria de dois terços” 

será entendida como dois terços dos votos possíveis, arredondando para cima. Como 

exemplo: a maioria simples de 5 é 3 e a maioria simples de 10 é 7. Ademais, sempre que 

aparecer definição “maioria qualificada”, os (as) delegados (as) devem verificar as Regras 

Especiais de Procedimento para conferir o significado que cabe ao seu Comitê. Votações 

empatadas sempre devem ser repetidas. 

 

 

 

 

A Mesa Diretora está autorizada a declarar aberta uma sessão quando pelo menos um 

terço, arredondado para cima, das delegações registradas encontram-se presentes no Comitê. 

A partir de então, é necessária a maioria simples das delegações registradas para qualquer 

votação substantiva do debate. A Mesa Diretora terá uma lista de presença no início de cada 

sessão, com o intuito de reconhecer a presença de cada delegado (a). A Mesa Diretora deve 

informar, sempre após fazer o reconhecimento dos participantes, qual é o quórum da sessão. 

Caso um (a) delegado (a) chegar atrasado, ele (a) deve ser reconhecido (a) pela Mesa Diretora 

de duas formas: se pede reconhecimento erguendo a placa com sua identificação (país) ou 

outro delegado (a) pede para Mesa Diretora reconhecer o (a) que chegou atrasado (a). 



 
 

Verifique as Regras Especiais de Procedimento de cada Comitê para verificar se não há 

quórum específico. 

 

 

 

Considerando que todos os Comitês são compostos apenas por um tópico, deixa-se à 

vontade dos (as) delegados (as) a formulação de uma agenda informal de debate, indicando os 

tópicos que eles (elas) gostariam de tratar sobre o tema. A agenda ajuda a organizar o que será 

debatido durante a sessão e por isso é muitas vezes fundamental. Lembramos que não se deve 

efetuar votação formal para a aplicação de uma agenda informal. 

 

 

O Comitê deve possuir todo tempo uma Lista Geral de Oradores aberta, na qual os (as) 

delegados (as) devem se inscrever no início do debate. Esta Lista será seguida durante todo o 

debate, a não ser que a mesma seja substituída por uma Moção ou por uma Introdução de 

Emenda, que são discutidas em uma Lista Especial de Oradores. Pode-se adicionar o nome de 

um (a) delegado (a) à Lista Geral de Oradores levantando a placa de seu país, desde que seu 

nome não esteja lá ainda. Os nomes aparecerão na lista de acordo com a ordem em que os (as) 

delegados (as) indicaram o seu desejo de fala. Só não seguirão a Lista Geral de Oradores os 

Comitês que possuírem debate distinto, conforme explicado nas Regras Especiais de 

Procedimento. 

 

 

Nenhum (a) delegado (a) deve ou pode se dirigir ao Comitê sem ter obtido o direito de 

fala por parte da Mesa. A Mesa Diretora convocará oradores na ordem de pedido da fala. O 

tempo de fala será estipulado anteriormente, conforme decisão dos Diretores. Quando 

restarem dez segundos de fala, a Mesa Diretora fará um sinal discreto. Quando o tempo tiver 

expirado completamente, a Mesa Diretora vai chamar a atenção do (a) delegado (a). 

 

 

 

Quando um (a) delegado (a) encerra sua fala e lhe resta tempo, ele (a) pode ceder este 

tempo para outro (a) delegado (a) de sua escolha. A pessoa que receber o tempo de fala não 



 
 

pode ceder novamente. Caso o (a) delegado (a) termine sua fala antes do tempo e não ceda 

para ninguém, entende-se que ele está cedendo tempo para a Mesa. Não se considera válido 

ceder tempo em casos de debate fora do modelo de Lista de Oradores (ver Regras Especiais 

de Procedimento de cada Comitê). 

 

 

Não há direito de resposta. Qualquer ofensa ou inverdade deve ser resolvida no fluxo 

natural do debate. 

 

 

Os documentos de trabalho são documentos informais que ajudam no debate de 

questões substantivas. Pode-se propor um documento de trabalho para a consideração do 

Comitê a qualquer momento. Os mesmos devem ser aprovados pela Mesa Diretora para serem 

distribuídos, mas não há um formato específico. Também não há necessidade de signatários 

em documentos de trabalho.  

 

 

 

Há três tipos de pontos que podem ser pedidos para a Mesa Diretora diretamente. No 

caso dos (as) delegados (as) precisarem consultar a Mesa Diretora quanto a outras questões, 

devem efetuar isso pessoalmente. 

 

 

A qualquer momento durante o debate os (as) delegados (as) podem levantar um Ponto 

de Privilégio Pessoal. Este ponto indica que a pessoa está se sentindo desconfortável em 

relação a algum problema físico ou está sendo privada por algum motivo de exercer seu poder 

de fala. Para solicitar este ponto, o (a) delegado (a) deve erguer sua placa para a Mesa. Este é 

o único ponto que pode atrapalhar um discurso, se necessário. 

 

Este ponto deve ser pedido quando os (as) delegados (as) estiverem sentindo que as 

Regras de Procedimento não estão sendo propriamente seguidas pela Mesa. Este ponto deve 



 
 

ser relacionado especificamente às regras e não deve interromper um discurso. A Mesa 

Diretora irá julgar se a questão está em ordem, do modo como melhor entenderem. 

 

Este ponto deve ser pedido quando os (as) delegados (as) tiverem alguma dúvida sobre 

as Regras de Procedimento ou sobre o andamento do debate. Este ponto, bem como o de 

Ordem, não deve interromper nenhum discurso. 

 

 

Um debate não moderado faz com que a Mesa Diretora suspenda o fluxo de debate 

formal para que os (as) delegados (as) possam discutir sem interferência. Pode-se levantar 

essa moção sempre que o espaço para discursos estiver aberto. O (a) delegado (a) deverá 

indicar a razão pela qual deseja levantar essa moção, bem como um limite de tempo. O tempo 

pedido não pode exceder os 15 minutos, embora a Mesa Diretora possa conceder mais tempo 

se achar necessário, conforme seu próprio critério. A proposta deve ser submetida à votação 

se não existem outros Pontos ou Moções que prevalecem na ordem do dia, sendo necessária 

uma maioria simples para passar. 

 

O Debate Moderado objetiva tornar a discussão mais flexível. Sendo assim, a Lista de 

Oradores é deixada de lado e o debate é conduzido diretamente pela Mesa Diretora.  

Os (as) delegados (as) que desejarem falar durante o Debate Moderado devem levantar 

a sua placa e serão reconhecidos pela Mesa Diretora, conforme seu próprio critério de 

escolha. Esta moção pode ser levantada sempre que o espaço para discurso estiver aberto. Não 

há cessões e moções durante o Debate Moderado. 

O (a) delegado (a) deve indicar o motivo para o Debate Moderado, um tempo de fala e 

um limite de tempo total. O tempo pedido não pode exceder os 15 minutos, embora a Mesa 

Diretora possa conceder mais tempo se achar necessário, conforme seu próprio critério. A 

proposta deve ser submetida à votação se não existem outros Pontos ou Moções que 

prevalecem na ordem do dia, sendo necessária uma maioria simples para passar. 



 
 

  

Durante o debate, um delegado pode levantar uma Moção para o Fechamento da Lista 

Especial de Oradores sobre o assunto em discussão. A moção exige maioria simples para 

entrar em vigor e significa que nenhum (a) dos (as) delegados (as) poderá adicionar seu nome 

à Lista Especial. Sendo assim, somente os já inseridos na Lista terão seu tempo de fala 

concedido. Se a lista for fechada e alguém desejar reabri-la, é necessária uma maioria de dois 

terços para a moção passar. Em ambos os casos, deve-se indicar a razão da moção para a 

Mesa Diretora, bem como esta pode decidir por reconhecer ou não discursos contra e a favor, 

conforme seu critério. 

 

 

Sempre que o debate estiver aberto, um (a) delegado (a) podem levantar essa moção 

para encerrar o debate sobre o assunto em discussão (Agenda, Emenda e etc). A Mesa 

Diretora, ao receber a moção, deve reconhecer dois discursos contra e dois a favor da moção, 

se disponíveis. A moção exige maioria de dois terços para passar. Se a Moção para 

Encerramento do Debate passa, o Comitê irá imediatamente para a votação sobre as matérias 

substantivas em debate. Se o Comitê estiver com a lista de discursos fechada e o debate não 

for encerrado e nem se reabrir a lista, a Mesa Diretora decidirá a melhor saída conforme seu 

próprio critério.  

  

Um delegado pode levantar essa moção durante a discussão de qualquer assunto em 

pauta. O levantamento da moção não deve ser debatido e será submetido diretamente à 

votação se não existirem outros pontos ou moções que tenham precedência na ordem do dia. 

Esta moção requer uma maioria de dois terços para aprovação. Após a sessão ser encerrada, o 

Comitê deve voltar à discussão no horário agendado para a próxima sessão. A Mesa Diretora 

pode julgar, bem como em todas as moções, o Adiamento da Sessão como fora de ordem.  



 
 

 

 

 Para serem introduzidos no debate, todos os Rascunhos de Resolução devem ser 

submetidos e aprovados pela Mesa Diretora. Todos os Rascunhos de Resolução exigem no 

mínimo 8 (oito) assinaturas para serem introduzidos, além de uma maioria simples para 

passarem (salvo regras específicas de cada Comitê). No caso de todos os signatários retirarem 

suas assinaturas, o debate é encerrado, pois o documento precisa do apoio de seus signatários 

para continuar em discussão.  

 Ademais, cada assinatura não indica exatamente que o país apoia as ideias expostas 

no rascunho, mas sim que está disposto a discutir o documento. Sendo assim, um (a) delegado 

(a) que é signatário (a) de um Rascunho de Resolução não é obrigado (a) a votar a favor do 

mesmo. No debate geral acerca de um tema, pode existir mais de um Rascunho de Resolução 

em discussão ao mesmo tempo e todos serão discutidos simultaneamente na Lista Geral de 

Oradores. No entanto, o Comitê só pode aprovar um Rascunho de Resolução acerca do tópico 

discutido. Nesse sentido, um rascunho permanece em discussão até que o debate específico 

seja encerrado ou até o momento em que outro Rascunho de Resolução passe. Ao ser 

aprovada uma resolução, o assunto sobre o tópico é imediatamente encerrado.  

 

 

 

Os (as) delegados (as) podem levantar a Moção para Introdução de um Rascunho de 

Resolução depois que o mesmo foi aprovado pela Mesa Diretora e distribuído pelo Comitê. 

Esta moção não necessita de votação para passar, sendo necessário apenas que a Mesa 

Diretora a aprove. A Mesa deve conceder então a palavra a um dos signatários do Rascunho 

de Resolução para o tempo necessário de leitura das cláusulas operativas. Após a leitura, a 

Mesa abre questionamentos, os quais devem se relacionar estritamente à gramática ou a 



 
 

questões técnicas sobre o documento; não podendo se referir à substância do Rascunho de 

Resolução.  

Os 6 (seis) passos para uma resolução ser aprovada: 

1. Escrever o Rascunho de Resolução e entregar para a Mesa Diretora; 

2. A Mesa Diretora deve aprovar ou não o documento a seu critério, bem como 

disponibilizá-lo para todos (as) os (as) delegados (as) presentes no Comitê – por versão digital 

ou papel; 

3. Os (as) delegados (as) devem então levantar uma Moção para Introdução de um 

Projeto de Resolução, o qual deve passar automaticamente; 

4. O Rascunho de Resolução deve, logo após, ser discutido e alterado, se necessário; 

5. Deve ser introduzida uma Moção para Encerramento do Debate sobre o Rascunho de 

Resolução; 

6. O Rascunho deve então ser votado, devendo possuir uma maioria simples para passar. 

 

 

 

Os (as) delegados (as) podem alterar qualquer Rascunho de Resolução em debate. As 

alterações podem subtrair, adicionar ou modificar partes do Rascunho de Resolução. A 

Emenda exige aprovação da Mesa Diretora e a assinatura de pelo menos três membros do 

Comitê. Assinar uma Emenda não significa que houve um voto favorável a ela, mas sim que 

ela deve entrar em discussão no Rascunho.  

Após uma Moção para Introdução de uma Emenda ser aprovada pela Mesa Diretora, o 

debate da Lista Geral de Oradores deve ser suspenso e deve ser estabelecida uma Lista 

Especial de Oradores a favor e contra a alteração em debate. Moções de Fechamento da Lista 

Especial de Oradores ou Moções de Encerramento do Debate sobre a Emenda estão em ordem 

depois do Comitê ter ouvido pelo menos dois países contra e dois a favor da Emenda, se 

disponíveis. Moções de Fechamento da Lista Especial de Oradores ou Moções de 

Encerramento do Debate sobre a Emenda exigem uma maioria de dois terços para passar. 

Quando o debate sobre a Emenda acaba, o Comitê procede para a votação imediata, o que 

pode ser uma Votação por Lista de Presença, caso uma moção assim seja solicitada. A 

Emenda exige uma maioria simples para passar. Para voltar ao processo de votação, o debate 

com a Lista Geral de Oradores deve retornar. Caso a Emenda seja aprovada, ela passa a fazer 

parte do Rascunho de Resolução, não sendo mais considerada uma Emenda.  



 
 

 

 

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

concordarem em modificar qualquer parte das cláusulas operativas do Rascunho, eles podem 

escolher fazer isto através de uma Emenda Amigável (tendo os mesmos resultados de uma 

emenda regular). A diferença é que a Emenda Amigável deve ser apresentada de forma escrita 

para a Mesa Diretora e, depois de ser aprovada, a Mesa vai perguntar se todos os (as) 

signatários (as) do Rascunho de Resolução aprovam a Emenda e, se o fizerem, ela se tornará 

parte do Rascunho de Resolução automaticamente. Se um (a) signatário (a) não concordar ou 

não estiver presente, a Emenda Amigável deve ser descartada. Isso não impede que ela seja 

apresentada novamente em formato 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 absterem-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.  

 

 

 

Depois do debate ter encerrado e a Mesa Diretora ter aberto o procedimento de 

votação sobre um Projeto de Resolução, qualquer delegado (a) pode levantar uma Moção para 

que as cláusulas operativas do Projeto de Resolução sejam votadas separadamente. Observa-

se que preâmbulos e cláusulas sub-operatórias não podem ser votadas deste modo. Quando 

esta Moção para Divisão da Questão é solicitada, a Mesa Diretora tem que reconhecer dois 

oradores contra e dois a favor da moção, caso existentes. A moção deve passar por maioria 

simples, não sendo admitidas abstenções. Se aprovada a moção, é concedido automaticamente 

um Debate Não-Moderado de 5 (cinco) minutos para os (as) delegados (as) discutirem e 

apresentarem para a Mesa, em formato escrito, as suas propostas para dividir a questão.  

Quando o Debate Não-Moderado estiver encerrado, a Mesa Diretora vai organizar as 

propostas, em ordem da mais substantiva para a menos substantiva. A proposta mais 

substantiva é a que possui a intenção de dividir o Rascunho de Resolução no maior número de 

partes. Se duas propostas forem igualmente substantivas, a Mesa Diretora deve decidir qual 

delas foi apresentada primeiramente. A Mesa Diretora define então dois (duas) oradores (as) a 

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

Depois disso, passa-se para a votação. Se a proposta passar com a maioria simples 

necessária para aprovação, o Rascunho de Resolução será dividido na forma proposta por ela. 

Caso a votação falhe, o Comitê deve passar para a votação sobre a segunda proposta mais 

substantiva e assim por diante. O Comitê deve ouvir dois (duas) oradores (as) contra e dois 

(duas) a favor de todas as propostas de divisão antes da votação, até que uma seja aprovada. 

Essas votações não permitem abstenções por serem questões procedimentais. Caso nenhuma 

proposta seja aprovada por maioria simples, o Rascunho de Resolução deve ser votado como 

um todo normalmente.  

Quando uma proposta de divisão é aprovada, deve haver uma votação separada para 

cada parte dividida para determinar se ela permanece ou não no Rascunho de Resolução a ser 

votado mais tarde. Para as cláusulas operativas permanecerem no Rascunho de Resolução, 

necessita-se de maioria simples. A natureza substantiva desta votação indica que abstenções 

são permitidas. Após a decisão de quais cláusulas permanecerão no Rascunho de Resolução, 



 
 

deve-se 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.  

 

      

As regras abaixo são somente aplicáveis 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.  

      

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) 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 incluso na sentença, esta dupla pode emitir uma 

Opinião Separada. Já a Opinião Dissidente deve ser redigida pelos (as) juízes (as) quando 



 
 

eles/elas 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 se trata de um 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. 

 

 

A presidência do Conselho de Paz e Segurança da União Africana será representada 

pelos (as) delegados (as) que desejarem. Cada presidente ocupará o cargo por toda uma 



 
 

sessão. Será definido na primeira sessão qual será o presidente de cada sessão, de acordo com 

o desejo dos (as) delegados (as). Quando o presidente de determinada sessão não estiver 

desempenhando seu papel corretamente ou de forma insatisfatória, os membros do CPSUA 

podem solicitar uma mudança na presidência. Para isso, devem fazer um pedido informal 

escrito assinado por pelo menos três membros. Se a Mesa considerar apropriada, a mudança 

será votada e deve ter uma maioria simples para passar. Se o voto passa, a presidência passa 

para as delegações programadas para a próxima sessão. O plano de sessões presididas pelas 

delegações continuará inalterado e, se for o caso, uma delegação pode presidir mais de uma 

vez. 

 

 

As discussões do CPSUA ocorrerão por Debate Moderado presidido por um (a) dos 

(as) delegados (as), em que 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, a qual 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO). 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. 

 



 
 

 

 

 

As discussões da FAO ocorrerão por Lista Geral de Oradores comandada pela Mesa 

Diretora, em que os (as) delegados (as) que desejam falar devem erguer suas placas e terão 

seus nomes colocados na Lista. Pode-se solicitar Moção para Debate Moderado e Não-

Moderado. Sendo assim, as moções aceitas na FAO serão, em ordem de precedência: Moção 

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

Moderado; Moção para Fechamento do Debate; Moção para Introdução de Rascunho de 

Resolução; Moção para Introdução de Emenda; Moção para Divisão da Questão; Moção 

para Votação por Chamada. 

 

 

A Mesa Diretora da FAO 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 da Lista Geral de Oradores e de Debate Moderado, caso o 

mesmo seja solicitado. Ademais, a Mesa também controla o recebimento de documentos 

formais e informais do Comitê. 

 

O documento final estabelecido pela Conferência da FAO deve ser uma resolução 

contendo as medidas adotadas acerca do tema discutido. Este documento deve possuir pelo 

menos 8 (oito) assinaturas para ser introduzido como Rascunho de Resolução e maioria 

simples dos países presentes na sessão para passar como Resolução definitiva. 

 

 

As regras abaixo são somente aplicáveis à União de Nações Sul-Americanas 

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

 



 
 

 

 

A reunião a ser simulada é uma reunião ordinária do Conselho de Ministras e 

Ministros de Relações Exteriores da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).  

 

 

 

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 do Conselho de Ministras e Ministros de Relações Exteriores da 

UNASUL corresponderá ao Estado-Membro que ocupa a Presidência Pro Tempore - de 

acordo com o artigo 5 do Regulamento Geral da UNASUL. Atualmente, a Argentina está na 

Presidência Pro Tempore e será este o Estado-membro a assumir a presidência durante todas 

as sessões da reunião ordinária. Caso o Estado queira dividir a presidência, o mesmo deve 

informar na primeira sessão e, através de consenso, deve ser acordado quem mais fará parte 

da presidência. Quando o presidente de determinada sessão não estiver desempenhando seu 

papel corretamente ou de forma insatisfatória, os membros da UNASUL podem solicitar uma 

mudança na presidência. Para isso, devem fazer um pedido informal escrito assinado por pelo 

menos três membros. Se a Mesa considerar apropriada, a mudança será votada e deve ter uma 

maioria simples para passar. Se a votação passa, a presidência irá para as delegações 

programadas ou para as que desejarem. 

 

 

As discussões da UNASUL ocorrerão por Debate Moderado presidido por um (a) dos 

(as) delegados (as), no qual os que desejam se pronunciar devem erguer suas placas. A 

escolha é feita de acordo com a Presidência, através da ordem de pronunciamento. Sendo 

assim, as moções aceitas na UNASUL 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. 

 

 

Toda a normativa da UNASUL deve ser aprovada por consenso, de acordo com o 

artigo 12 do Tratado Constitutivo da UNASUL. 

 

 

 

A declaração ou a resolução é um documento formal e final do Conselho de Ministras 

e Ministros da UNASUL, 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 UNASUL. 

 

 

 

É possível se criar uma Declaração Especial (não há Resolução Especial) acerca de um 

tema específico que não caiba no documento principal, em qualquer momento durante as 

sessões. Esta Declaração deve possuir um tema específico, através de um modelo padrão: 

“Declaração Especial do Conselho de Ministras e Ministros de Relações Exteriores da 

UNASUL sobre - tema específico - ”. Os processos de escrita e aprovação seguem as regras 

de uma Declaração comum. 

 

 

 

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 

encaminhado pela Mesa Diretora para o Secretariado, sendo encaminhado posteriormente 

para as mídias sociais da Conferência. 

 

 



 
 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

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 

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. 



 
 

Em ordem de precedência: 

 

Ponto de 

Privilégio Pessoal 

 

   

Em ordem a qualquer momento. 

Usado quando um delegado se sente 

desconfortável ou mal. 

 

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 

 

 

Requer razão. Ver nas Regras 

Especiais de Procedimento. 

 

Debate Moderado 

 

 

 

 

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 

 

 

Discrição 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. 

 

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. 

 

 

 

 As cláusulas preambulatórias 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.  

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 

Reintera 

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,  

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 delegados 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 2017 estará sempre disponível para melhor assisti-

los.  
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A partir da metade do século XX, no pós-guerra, intensificou-se o desenvolvimento 

dos mecanismos internacionais de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, como 

resposta às violações de direitos humanos ocorridas na II Guerra Mundial. O esforço de 

garantir esses direitos emergiu como um paradigma a orientar a ordem internacional 

contemporânea. Dessa forma, a proteção dos direitos humanos se tornou um tema de interesse 

internacional, e, consequentemente, as violações a tais direitos passaram a ser rechaçadas, não 

sendo mais concebidas como apenas uma questão doméstica, senão como questão de 

relevância internacional, de preocupação de toda a sociedade internacional. 

Nesse contexto, se insere a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que 

deflagra a formação de um sistema normativo global dos direitos humanos, no âmbito das 

Nações Unidas. Ao lado do sistema global, foram instituídos sistemas regionais de proteção 

que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano regional, particularmente nos 

continentes europeu, africano e americano, considerando as particularidades dessas regiões 

(PIOVESAN, 2015). 
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O sistema internacional atua como garantia adicional de proteção, sendo uma ação 

subsidiária, isto é, um mecanismo de responsabilização e controle internacional, acionável 

quando o Estado se mostra falho ou omisso na tarefa de implementar direitos e liberdades 

fundamentais. Observa-se, portanto, que o Estado tem a responsabilidade primária pela 

proteção dos direitos humanos, enquanto que a jurisdição internacional tem a 

responsabilidade subsidiária, quando se não suficiente a proteção doméstica. Ao submeter-se 

aos sistemas internacionais de proteção, o Estado passa a aceitar o monitoramento 

internacional do respeito e implementação das obrigações internacionais em sua jurisdição 

(PIOVESAN, 2015).  

No âmbito regional interamericano, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos desponta como aquele responsável, em última análise, por zelar pela proteção dos 

direitos humanos no continente, a partir de instrumentos protetivos gerais e específicos, na 

forma de Convenções válidas para os Estados que as ratificam. Enquanto os instrumentos 

gerais tratam da matéria de direitos humanos como um todo, os instrumentos específicos 

abordam sobre áreas específicas sobre o tema. O Sistema Interamericano encontra-se 

vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), principal fórum das relações entre 

os países da região (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2007), 

e é composto por dois principais 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, considerada um dos principais instrumentos para a proteção dos 

direitos fundamentais constantes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), 

atuando através do julgamento de casos que envolvam a violação de dispositivos da 

Convenção, da emissão de opiniões consultivas e da concessão de medidas provisórias e de 

urgência. 

Tendo em vista as singularidades do contexto interamericano contemporâneo, o 

presente guia busca apresentar uma discussão sobre gênero e violência, levando em conta as 

diferentes abordagens feministas sobre o tema e no direito internacional dos direitos humanos, 

particularmente, no âmbito regional interamericano de proteção. Reconhecer parte das 

especificidades dos debates sobre a questão gênero na região permite compreender a evolução 

histórica das desigualdades entre os sexos, e como o conceito de gênero pode influenciar na 

hierarquização das relações sociais e ser usado como ferramenta política, ideológica. 

Neste contexto, o MUNDO Ritter 2017 apresenta como tema da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos o caso “Felipa Martinez Vs. República de Constanza, o qual versa sobre 



 
 

a transsexualidade, buscando, assim, expandir as discussões sobre o conceito de gênero, 

violência, patriarcado, bem como possibilidades de aplicação da jurisprudência vigente sobre 

violência de gênero de forma diversa à praticada tradicionalmente e outras questões que 

tangem a realidade americana. Portanto, os direitos das mulheres recebem destaque no debate, 

à medida em que se discutirá a possibilidade de aplicação da “Convenção Interamericana Para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher” (“Convenção de Belém do Pará”), 

para além da mulher. 

 

 

 

O Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos (SIDH) tem por intuito, 

fundamentalmente, proteger e promover os direitos humanos no âmbito das américas, e é 

constituído, essencialmente, por quatro principais instrumentos normativos: 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.
5
 Esses tratados

6
 instituíram  dois mecanismos de proteção de 

direitos humanos que interagem entre si: o da Organização dos Estados Americanos (OEA) e 

o da Convenção Americana de Direitos Humanos (CARVALHO RAMOS, 2012).  

O mecanismo da OEA utiliza as diretrizes da Carta que institui a organização (Carta 

de Bogotá) e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Já o mecanismo 

da Convenção Americana de Direitos Humanos foi criado no seio da OEA, tendo, dessa 

forma, pontos de contato com a Carta da OEA e com um de seus principais órgãos, a 

                                                           
5
Sinala-se que a existência desses instrumentos não implica na inexistência de outros, pois “en la línea tutelar de 

los derechos humanos se han celebrado varios convenios regionales sobre temas específicos, como igualdad de 

la mujer y el varón, tortura, desapariciones forzadas, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la 

mujer y eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad” (GARCIA RAMIREZ, 2006, p. 

18). O autor refere-se, respectivamente, à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), à Convenção Americana para Prevenir e Sancionar a Tortura, à 

Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoa e à Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 
6
 Para os fins deste guia o termo “tratado” designa o acordo internacional concluído por escrito entre Estados – 

ou entre Estados e Organizações Internacionais, ou entre Organizações Internacionais – e regido pelo Direito 

Internacional, que conste ou de um instrumento único, ou de dois ou mais instrumentos conexos, 

independentemente de denominação específica, conforme conceituam os artigos 1.a e 2.1.a das Convenções de 

Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 e de 1986, respectivamente 



 
 

Comissão Interamericana, a qual faz parte da estrutura de ambos mecanismos (CARVALHO 

RAMOS, 2012).  

As regras do mecanismo da OEA são subsidiariamente aplicáveis ao mecanismo da 

Convenção, de acordo com o dispositivo no artigo 29.(b) da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos.
7
 A OEA também financia o mecanismo da Convenção e todos os seus 

membros são também membros da OEA. Dos 35 Estados que compõem a OEA, 24
8
 destes 

ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos (OEA, 2017). 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humano originou-se a partir da 

aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, na IX Conferência 

Internacional Americana
9
, em Bogotá, Colômbia, em 1948 (CARVALHO RAMOS, 2012). 

Essa declaração foi o primeiro documento internacional de direitos humanos de caráter geral, 

uma vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
10

 veio a ser adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) meses depois (OEA, 2017). A Declaração Americana 

sublinha o compromisso da região com a proteção internacional dos direitos humanos e 

preparou o caminho para a Convenção Americana de Direitos Humanos, adotada em 1969 e 

em vigor desde 1978 ao atingir onze instrumentos de ratificação (OEA, 1969).  

Na referida Conferência, adotou-se também a Carta da OEA
11

, a qual afirma os 

“direitos fundamentais da pessoa humana” como um dos princípios fundadores da 

                                                           
7
 Artigo 29.  Normas de interpretação 

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades 

reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; 

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis 

de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados; 

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática 

representativa de governo; e 

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 

outros atos internacionais da mesma natureza. 
8
Ratificaram a Convenção Americana sobre  Direitos Humano os seguintes Estados: Antígua e Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, El 

Salvador, Equador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, 

Suriname, Trinidad e Tobago e Uruguai, tendo a Venezuela denunciado a Convenção Americana de Direitos 

Humanos em 2012.  
9
A Primeira Conferência Internacional Americana foi realizada em Washington, D.C., de outubro de 1889 até 

abril de 1890. Nesta primeira conferência decidiu-se constituir a “União Internacional das Repúblicas 

Americanas para a pronta coleta e distribuição de informações comerciais” que depois se tornou a “União Pan-

Americana”(OEA, 2017). 
10

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) - Resolução 217-A de 10/12/1948 (ONU, 2017). 
11

Conforme estipulado no Artigo 1º da Carta, a organização foi criada para alcançar nos Estados-membros “uma 

ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua 

soberania, sua integridade territorial e sua independência”. 21 países se reuniram em Bogotá, em 1948, para a 



 
 

organização. No artigo 106 da Carta, é prevista a instituição de uma Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, cuja principal função seria promover o respeito e a defesa dos direitos 

humanos no continente e servir como órgão consultivo da Organização sobre esse tema 

(OEA, 1948). Inicialmente, a Comissão serviu para velar pela observância dos direitos 

humanos enquanto a Convenção Americana de Direitos Humanos não fosse adotada, como 

afirma o artigo 145 da Carta da OEA. Igualmente, segundo o artigo 106 da Carta da OEA, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos “concederá a estrutura, a competência e as 

normas de funcionamento da mencionada Comissão” (OEA, 1948), o que demonstra a 

atuação da Comissão nos dois organismos.  

A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos é um órgão central e autônomo da 

OEA, criado, como referido, em 1959 e instalado em 1979. Composta por sete membros 

independentes que atuam de forma pessoal e tem sua sede em Washington, D.C., a Comissão 

atua a partir de três pilares basilares: (1) o sistema de petição inicial
12

, (2) o monitoramento 

da situação de Direitos Humanos dos Estados-membros
13

 e (3) a atenção a linhas temáticas 

prioritárias
14

 (CARVALHO RAMOS, 2012; OEA, 2017). 

                                                                                                                                                                                     
assinatura da Carta da OEA, eram eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 

El Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela (República Bolivariana). Os países que se tornaram membros 

posteriormente são: Barbados, Trinidad e Tobago (1967), Jamaica (1969), Grenada (1975), Suriname (1977), 

Dominica (parte do Commonwealth), Santa Lúcia (1979), Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas (1981), 

Bahamas (parte do Commonwealth) (1982), St. Kitts e Nevis (1984), Canadá (1990), Belize, Guiana (1991). 

Hoje, a OEA congrega os 35 Estados independentes das Américas e constitui o principal fórum governamental 

político, jurídico e social do hemisfério. Além disso, a organização concedeu o estatuto de observador 

permanente a 69 Estados e à União Europeia (EU). Em relação à situação sui generis de Cuba, veja-se: 

Resolução AG/RES.2438 (XXXIX-O/09), aprovada pela Assembleia Geral da OEA na terceira sessão plenária 

realizada em 3 de junho de 2009, no Trigésimo Nono Período Ordinário de Sessões, a qual sustou os efeitos da 

Resolução VI, de 31 de janeiro de 1962, que excluía a Governo de Cuba do Sistema Interamericano, passando a 

condicionar a participação do mesmo a negociações, como recorda Jo. M. Pasqualucci: “Cuba had be excluded 

from participating in the OAS because it adopted a Marxist-Leninist Form Of Government. On 3 June 2009, 

however, the OAS General Assembly, voted by acclamation to revoke the 162 resolution that suspended Cuba, 

thereby allowing Cuba to again participate in the OAS, after negotiations, if it so chooses.” (PASQUALUCCI, 

2010). 
12

Mediante a apresentação de uma petição perante a CIDH, as pessoas que sofreram violações a seus direitos 

podem obter ajuda. A Comissão investiga a situação e pode formular recomendações ao Estado responsável para 

que se restabeleça o gozo dos direitos na medida do possível, para que situações similares não ocorram 

novamente no futuro e para que os fatos ocorridos sejam investigados e reparados. 
13

O monitoramento da situação dos direitos humanos na região fundamenta-se no artigo 106 da Carta da 

Organização, segundo o qual a função principal da Comissão é “promover o respeito e a defesa dos direitos 

humanos“. Este mandato se reflete no artigo 41, a, b, c, e d, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

que, por sua vez, tem amparo no artigo 18, a, b, c, e d, do Estatuto da CIDH. A prática dessa faculdade acha-se 

descrita no Regulamento da Comissão, em especial nos artigos 53 a 57, no capítulo VI e nos artigos 59 e 60 

(Relatório anual e Relatório sobre direitos humanos num Estado) 
14

As linhas temáticas prioritárias são os resultados dos relatórios realizados através dos monitoramentos da 

situação de Direitos Humanos nos Estados-membros, ou seja, através de suas relatorias é que se designa o foco 

central para a sua atuação. 



 
 

Já a Convenção Americana de Direitos Humanos, adotada posteriormente, criou um 

tribunal especializado na matéria, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como órgão 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte, com sede em San José, Costa Rica, 

é uma instituição judicial autônoma, não sendo órgão direto da OEA, exatamente por ser 

originário da  própria Convenção Americana de Direitos Humanos (CARVALHO RAMOS, 

2012). A Corte IDH tem como propósito aplicar e interpretar a Convenção Americana de 

Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos regionais (OEA, 2017), sendo 

considerada como um instrumento importante e essencial para a resolução e 

responsabilização nas violações dos Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2011). 

Ademais, além da Corte deter competência contenciosa para julgar e, eventualmente, 

processar os Estados por violações à Convenção Americana de Direitos Humanos, possui 

competência consultiva (artigo 64.1 CADH)
15

, podendo os membros da OEA e os órgãos 

enumerados no artigo 53 da Carta da OEA
16

 consultá-los sobre interpretação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e de outros tratados de Direitos Humanos adotados pelos 

estados americanos. A competência consultiva mostra-se necessária para auxiliar os Estados a 

cumprirem as suas obrigações internacionais, pois servem de parâmetro de interpretação dos 

tratados de direitos humanos. Ademais, a Corte pode requerer que os Estados protejam 

indivíduos sob a sua jurisdição de danos irreparáveis, urgentes ou de difícil reparação, 

podendo conceder medidas provisórias ou de urgência
17

 (PEREIRA, 2014). 

                                                           
15
Artigo 64 “1.Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta 

Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos.  

Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da 

Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.” 
16

 Artigo 53 “A Organização dos Estados Americanos realiza os seus fins por intermédio: a) Da Assembléia 

Geral; b) Da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores; c) Dos Conselhos; d) Da Comissão 

Jurídica Interamericana; e) Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; f) Da Secretaria-Geral; g) Das 

Conferências Especializadas; e h) Dos Organismos Especializados. Poderão ser criados, além dos previstos na 

Carta e de acordo com suas disposições, os órgãos subsidiários, organismos e outras entidades que forem 

julgados necessários.” 
17

 O mecanismo de medidas cautelares encontra-se previsto no artigo 25 do Regulamento da CIDH. Conforme o 

que estabelece o Regulamento, em situações de gravidade ou urgência, a Comissão poderá, por iniciativa própria 

ou a pedido da parte, requerer que o Estado adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas 

ou ao objeto do processo com base em uma petição ou caso pendente, assim como, à pessoas que se encontrem 

sob sua jurisdição, independentemente de qualquer petição ou caso pendente. Estas medidas poderão ser de 

natureza coletiva com o fim de prevenir um dano irreparável às pessoas em razão de vínculo com uma 

organização, grupo ou comunidade de pessoas determinadas ou determináveis. Consequentemente, o número de 

medidas cautelares concedidas não reflete o número de pessoas protegidas mediante sua adoção. Como se pode 

observar, muitas das medidas cautelares adotadas pela CIDH estendem proteção para mais de uma pessoa e, em 

certas situações, a grupos de pessoas, como comunidades ou povos indígenas. O Regulamento também 

estabelece que a concessão dessas medidas e sua adoção pelo Estado não constituirá prejulgamento sobre a 

violação dos direitos protegidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e em outros instrumentos 

aplicáveis. (OEA, 2017) 



 
 

 

O funcionamento e a organização da Corte são regulados pela Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, a qual determina, em seu artigo 53.1
18

, que a composição dar-se-á 

por sete juízes, eleitos pelo voto da maioria absoluta dos Estados Partes da Convenção, 

(PIOVESAN, 2015). Tais juízes devem ser nacionais dos Estados membros da OEA, obstada 

a possibilidade de dois deles possuírem a mesma nacionalidade, conforme o artigo 52.2 da 

CADH
19

 (CARVALHO RAMOS, 2016). O notório conhecimento em matéria de direitos 

humanos é requisito indispensável para a assunção do cargo, que terá a duração de seis anos, 

com possibilidade de reeleição do juiz por igual período, segundo os artigos 52.1 e 54.1 da 

CADH
20

. 

Conforme o artigo 54.3 da CADH
21

, os julgadores serão mantidos em seus cargos, 

mesmo que terminado o período de seus mandatos, nos casos em que estiverem atuando e que 

se encontrarem em fase de sentença. Frisa-se que a hipótese de o juiz ser nacional de algum 

dos Estados submetidos à Corte não acarreta em qualquer impedimento para que exerça suas 

funções no julgamento (artigo 55.1 da CADH
22

). Por outro lado, se não houver nenhum juiz 

da nacionalidade do Estado demandado, a este será facultada à indicação de um juiz ad hoc, o 

qual deverá possuir o mesmo nível de qualificação dos demais (CARVALHO RAMOS, 

2016). 

No tocante ao quórum necessário para as deliberações da Corte, este deverá ser 

composto por cinco juízes, contando-se com a presença da Comissão em todos os casos em 

pauta, conforme os artigos 56 e 57 da CADH
23

 e o artigo 13 do Regulamento da Corte
24

. 
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Artigo 53.1 “Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados 

Partes na Convenção, na Assembléia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos 

Estados.” 
19

Artigo 52.2 “Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.” 
20
Artigo 52.1 “A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos a 

título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos 

humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo 

com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.”.  

Artigo 54.1 “Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez.  O 

mandato de três dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de três anos.  Imediatamente depois 

da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desses três juízes.” 
21
Artigo 54.3 “Os juízes permanecerão em funções até o término dos seus mandatos.  Entretanto, continuarão 

funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e, para 

tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos.” 
22
Artigo 55.1 “O juiz que for nacional de algum dos Estados Partes no caso submetido à Corte, conservará o seu 

direito de conhecer do mesmo.” 
23
Artigo 56 “O quorum para as deliberações da Corte é constituído por cinco juízes.” 



 
 

Embora a Corte esteja sediada em São José, na Costa Rica, poderão ocorrer reuniões no 

território de qualquer Estado Membro da OEA, desde que demonstrada sua anuência e a 

concordância da maioria dos membros da Organização (CIDH, 2017). Quanto às audiências, 

essas serão públicas e ocorrerão, em regra, na sede da Corte, salvo em situações excepcionais 

que justifiquem a realização de audiências privadas e/ou a alteração do local.
25

 Ainda, o 

artigo 14.2
26

 disciplina que as deliberações da Corte ocorrerão de forma privada e secreta, 

onde poderão estar presentes apenas os juízes e membros da secretaria caso necessário. 

A Corte ainda possui um Secretário-Executivo
27

, que residirá em sua sede e deverá 

estar presente em todas as reuniões, até mesmo naquelas realizadas em um Estado diverso. As 

funções do Secretário-Executivo são estabelecidas no artigo 10 do Regulamento da Corte
28

, 

dentre as quais destacam-se a promoção  das notificações de todas as decisões exaradas pela 

Corte, a lavratura de atas das sessões e  a direção da administração da Corte. Igualmente ao 

Secretário caberá à direção da secretaria, que funcionará, em regra, de acordo com as normas 

administrativas da Secretaria-Geral da OEA e com o regimento interno da Corte, conforme o 

artigo 59 da CADH
29

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 Artigo 57 “A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte.” 
24
Artigo 13 “O quorum para as deliberações da Corte é de cinco juízes.” 

25
Artigo 14.1 “As audiências serão públicas e terão lugar na sede da Corte. Quando circunstâncias excepcionais 

assim o justifiquem, a Corte poderá realizar audiências privadas ou fora da sede, e decidirá quem poderá assistir 

às mesmas. Contudo, mesmo nesses casos, serão lavradas atas nos termos previstos no artigo 43 deste 

Regulamento.” 
26
Artigo 14.2 “A Corte deliberará em privado e suas deliberações permanecerão secretas. Delas só participarão 

os juízes, embora também possam estar presentes o Secretário e o Secretário Adjunto, ou quem os substituir, 

bem como o pessoal de Secretaria necessário. Ninguém mais poderá ser admitido, a não ser mediante decisão 

especial da Corte e após prévio juramento ou declaração solene.” 
27

Atualmente, o Secretário Executivo da Corte IDH é Pablo Saavedra Alessandri, graduado em direito pela 

Universidade Diego Portales (Chile), mestre em direito internacional pela Universidade de Notre Dame (EUA). 

Atuou como fiscal da Corporação Nacional para a Reparação e Reconciliação do Chile, onde investigou as 

violações de direitos humanos, entre 1973 e 1990, bem como atuou como advogado na CIDH. Informações 

extraídas e disponíveis em: https://www.wcl.american.edu/faculty/saavedra/. 
28
Artigo 10 “São atribuições do Secretário: a. notificar as sentenças, opiniões consultivas, resoluções e demais 

decisões da Corte; b. lavrar as atas das sessões da Corte; c. assistir às reuniões que a Corte realize dentro ou fora 

na sede; d. dar trâmite à correspondência da Corte; e. dirigir a administração da Corte, de acordo com as 

instruções do Presidente; f. preparar os projetos de programas de trabalho, regulamentos e orçamentos da Corte; 

g. planejar, dirigir e coordenar o trabalho do pessoal da Corte; h. executar as tarefas de que seja incumbido pela 

Corte ou pelo Presidente; i. as demais estabelecidas no Estatuto ou neste Regulamento.” 
29

Artigo 59 “A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do Secretário da Corte, 

de acordo com as normas administrativas da Secretaria-Geral da Organização em tudo o que não for 

incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo Secretário-Geral da 

Organização, em consulta com o Secretário da Corte.” 



 
 

 

A jurisdição da Corte é bastante ampla devido às suas duas funções: a consultiva, 

válida tanto para Estados que ratificaram a Convenção, quanto para Estados pertencentes 

apenas à OEA; e a contenciosa ou jurisdicional, que seria o processo de resolução de casos 

perante a Corte, a qual é válida apenas para Estados que são parte da Convenção e 

reconheceram a competência contenciosa do tribunal (COELHO, 2008). Ademais, a 

competência da Corte IDH pode ser apreciada sob quatro perspectivas: em razão do tempo 

(ratione temporis), em razão do lugar da violação (ratione loci), em razão da matéria (ratione 

materiae) e em razão da pessoa (ratione personae) (MACHADO, 2003). 

A CADH foi criada no intuito de proteger os direitos humanos de todas as pessoas que 

se encontram sob a jurisdição de determinado Estado parte, razão pela qual a 

responsabilidade do Estado não se restringe ao espaço geográfico por ele ocupado e, sim, 

podendo abranger toda de ação ou omissão dentro ou fora do Estado em que ele exerça seu 

poder estatal. Assim, conforme o artigo 1.1 da CADH
30

, tem-se que o Estado possui 

obrigação para com todas as pessoas sujeitas a sua jurisdição. Ainda o mesmo artigo em seu 

parágrafo segundo conceitua o termo “pessoa” como todo o ser humano, de forma 

generalizada. Contudo, a Corte Interamericana definiu na Opinião Consultiva nº 22 que visto 

o conceito de “pessoa”, expresso no artigo supracitado, esta encontra-se limitada a proteção 

de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas.
31

 De toda a sorte, sublinhe-se que a Corte já 

aventou hipótese de exceção a tal regra, ao compreender que pessoas jurídicas podem ser 

consideradas vítimas, se a violação se dá em face de seus acionistas.
32

 

Ainda em relação à competência ratione personae, é mister examinar a legitimidade 

ativa e passiva. Quanto à legitimidade passiva, o artigo 62.1 da CADH
33

 estabelece que para 

                                                           
30

 Artigo 1.1. “Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 

reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”. 
31

 Corte IDH. Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos 

humanos (Interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 

25, 29, 30, 44, 46, y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1 

A y B del Protocolo de San Salvador). Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016. Serie A No. 

22. 
32

 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. 

Serie C No. 121; Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.  
33

 Artigo 62.1 “Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 



 
 

que um Estado seja denunciado a Corte é necessário que o mesmo seja signatário da CADH e 

tenha, expressamente, aceitado a jurisdição contenciosa da Corte, momentos estes que podem 

serem distintos entre si ou no mesmo ato (PASQUALUCCI, 2003; CANÇADO TRINDADE, 

2003). Quanto à legitimidade ativa para peticionar perante a Corte, o artigo 61.1 da CADH
34

 

estabelece que somente Estados partes e a CIDH podem fazê-lo, e, apesar disso até o 

momento só tramitam demandas levadas pela CIDH, pois os Estados temem o “efeito 

bumerangue” e o enfraquecimento das relações diplomáticas que possam vir com as decisões 

da Corte (CARVALHO RAMOS, 2012). Vê-, portanto que às vítimas não é concedido a 

possibilidade de postular diretamente à Corte Interamericana, motivo pelo qual a Corte 

passou a entender os assistentes legais das vítimas como “assistentes” (CANÇADO 

TRINDADE, 2003). 

Sendo assim, após a Comissão encaminhar a denúncia à Corte, tem-se garantido, 

através dos regulamentos e do Estatuto da Corte, cada vez mais a participação das supostas 

vítimas, no processo contencioso, reforçando-se o papel da Comissão no SIDH como guardiã 

da CADH e não só como representante da vítima, posto que essa pode defender-se por si 

mesma perante a Corte (MEDINA QUIROGA, 2007). 

        Em relação à competência  ratione temporis, são aceitos apenas casos 

apresentados após o Estado ratificar a CADH e aceitar a competência contenciosa da Corte 

IDH (MACHADO, 2003), salvo nos casos de de desaparecimento forçado ou de 

inobservância do dever de investigar.
35

 Quanto à delimitação sobre o local onde ocorreu a 

violação, reitera-se que a mesma deve ter ocorrido na jurisdição de um Estado que tenha 

ratificado a Convenção Americana e reconhecido a competência contenciosa da Corte 

(MACHADO, 2003), o que permite que um Estado seja responsabilizado pelos atos 

perpetrados fora de suas fronteiras, caso tenham sido cometidos por seus agentes em áreas 

nas quais exercem controle (MARTÍN, 2014). 

   A delimitação da competência em razão da matéria, ratione materiae, por sua vez, 

está relacionada à possibilidade da Corte reconhecer violação aos distintos tratados do SIDH 

(MACHADO, 2003). Entretanto, tal competência não abrange todos os tratados do Sistema 

Interamericano, restringindo-se à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aos artigos 

                                                                                                                                                                                     
pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 

aplicação desta Convenção.” 
34

 Artigo 61.1 “Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte”. 
35

 Corte IDH. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Exceções Preliminares, 

Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2010. Serie C No. 219. 



 
 

8 e 13 do Protocolo Adicional da Convenção em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, à Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, à a 

Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura e à Convenção de Belém do 

Pará, (MEDINA QUIROGA, 2007). 

Quanto à competência da Corte perante a Convenção de Belém do Pará, é necessário 

lembrar que a Corte julga apenas violações ao artigo 7 e utiliza-se da ferramenta de 

interpretação pro personae
36

 aos artigos 8 e 9 (LIXINSKI, 2011). A partir do exame da 

exceção preliminar de incompetência arguida pelos Estados Unidos Mexicanos no Caso 

Campo Algodonero
37,

 no qual o Estado alegou que a Corte não poderia reconhecer a violação 

à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

pois o referido tratado incumbiria à Comissão Interamericana a competência para fazê-lo. In 

casu, Corte consignou a sua competência para examinar violações somente ao artigo 7 da 

Convenção de belém do Pará, ao argumento de que se o tratado indicava a CIDH como órgão 

responsável pelo seu exame, o fazia por que buscava conferir à Comissão a possibilidade de 

apresentar à Corte uma denúncia de violação à referida norma. (CORTE IDH, 2009).  

  

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington D.C, nos 

Estados Unidos, é composta por sete membros eleitos, conforme o artigo 6 de seu Estatuto e o 

artigo 36 da CADH, dotados de “alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de 

Direitos Humanos” (CADH, 1969). Dentre as incumbências da Comissão estão a expedição 

de Regulamentos, o recebimento de petições e primeiras tentativas de resolução dos casos 

                                                           
36

 A interpretação pro personae constitui mecanismo hermenêutico que busca resguardar e aplicar a norma mais 

protetiva ao indivíduo.  
37

O Caso refere-se do desaparecimento e homicídio de três mulheres em Ciudade Juárez, no México. A partir 

desses fatos constatou-se que a negligência do Estado mexicano nas investigações. A partir deste caso, pela 

primeira vez,  a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece o termo feminicídio, a violação 

sistemática de direitos contra mulheres devido ao gênero. (Corte IDH. Caso González y Otras (“Campo 

Algodonero”) Vs. Mexico. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de Noviembre de 2009. Serie C No. 

205.) 



 
 

(MACHADO, 2003), bem como o recebimento denúncias de violação à Convenção 

Americana. 

Para iniciar um procedimento junto ao Sistema Interamericano é necessário que a 

parte esgote os recursos da jurisdição interna do Estado demandado, conforme o artigo 46 da 

Convenção.
38

 Porém, isso não será exigido quando não existir, na legislação interna do 

Estado em questão, o devido processo legal para proteção dos direitos que se alegue terem 

sido violados; quando não seja permitido ao prejudicado acessar os recursos da jurisdição 

interna ou que ela tenha sido impedido ao mesmo esgotá-lo; e/ou quando existe demora 

injustificada na decisão sobre os recursos. Ademais, o peticionário deve apresentar a petição 

dentro do prazo de seis meses a contar da decisão definitiva da Justiça interna de seu 

Estado
39

. Essa petição deve conter o nome completo do solicitante, nacionalidade, a 

profissão, o domicílio e assinatura da vítima ou de seus representantes (COELHO, 2008). 

Ademais, o caso submetido à apreciação da Comissão não pode configurar litispendência 

internacional, ou seja, a mesma ação não pode estar pendente de julgamento em outros 

tribunais internacionais.  

Ao examinar o caso e concluir pela urgência em sua resolução, a CIDH iniciará as 

investigações de forma direta e in loco, podendo determinar medidas cautelares a fim de 

prevenir danos irreparáveis à potencial vítima e agilizar o processo de julgamento (COELHO, 

2008). Se a Comissão entender que não houve violação de direitos, o caso será arquivado e 

não será entregue à Corte Interamericana, pois os casos apenas chegam à Corte através da 

Comissão ou de outros Estados (CANÇADO TRINDADE, 1999). Antes de encaminhar o 

caso à Corte IDH, a Comissão deve se colocar à disposição das partes para a resolução dos 

casos de forma amistosa, de modo que se as partes aceitarem essa possibilidade, a secretaria 

da Comissão redigirá um relatório, o qual será encaminhado ao peticionário e aos Estados 

partes da Convenção e transmitido para sua publicação, ao Secretário Geral da Organização 

dos Estados Americanos, conforme o artigo 49 da CADH.
40
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 Artigo 46 “Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida 

pela Comissão, será necessário: a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo 

com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos; b. que seja apresentada dentro do prazo de seis 

meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 
c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional; e d.que, 

no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou 

pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição.” 
39

 Artigo 46.  
40

 Artigo 49 “Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições do inciso 1, f, do artigo 

48, a Comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados Partes nesta Convenção e, 



 
 

Entretanto, de acordo com o artigo 50 da Convenção
41

, caso não se chegue a uma 

solução a Comissão deverá redigir um relatório de acordo com o disposto em seu Estatuto 

informando os principais fatos do caso e contendo recomendações e proposições, o qual 

julgue adequados. Se optar por uma resolução de forma contenciosa, a Comissão terá um 

prazo de 180 dias para redigir um relatório informando os dados do processo e as conclusões 

sobre o caso, para posteriormente submetê-lo à Corte IDH para que seja solucionado de 

forma contenciosa (MARTÍN, 2014).  

 

A Convenção Interamericana, em seu artigo 61.1
42

, estabelece, como visto, que a 

Comissão Interamericana e os Estados-Parte da Convenção, que tenham reconhecido 

expressamente a competência da Corte, poderão submeter um caso à análise da Corte 

Interamericana. Nesse sentido, o caso deverá ser apresentado perante a secretaria da Corte 

nos idiomas oficiais do Tribunal, quais sejam, espanhol, inglês, português e o francês, 

conforme disciplina o artigo 34 do Regulamento da Corte IDH
43

 (MAZZUOLI, 2014).  

A petição apresentada à Corte deverá detalhar todos os fatos relacionados à 

violação alegada, indicando os dados das supostas vítimas, os elementos de prova, os 

fundamentos e os pedidos, de acordo com o artigo 35 do Regulamento da Corte IDH
44

. 

                                                                                                                                                                                     
posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos.  O 

referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada.  Se qualquer das partes no caso o 

solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível.” 
41

 Artigo 50 “1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta 

redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões.  Se o relatório não representar, no todo ou em parte, o 

acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em 

separado.  Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos 

interessados em virtude do inciso 1, e, do artigo 48. 2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos 

quais não será facultado publicá-lo. 3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e 

recomendações que julgar adequadas.” 
42
Artigo 61.1 “Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte.” 

43
Artigo 34 “Conforme o artigo 61.1 da Convenção, a apresentação de uma causa será feita perante a Secretaria, 

mediante a submissão do caso em algum dos idiomas de trabalho do Tribunal. Se o caso for apresentado em 

apenas um desses idiomas, não se suspenderá o trâmite regulamentar, porém deverá ser apresentada dentro dos 

21 dias subsequentes a tradução ao idioma do Estado demandado, desde que seja um dos idiomas oficiais de 

trabalho da Corte.” 
44
Artigo 35 “Submissão do caso pela Comissão 1. O caso será submetido à Corte mediante apresentação do 

relatório ao qual se refere o artigo 50 da Convenção, que contenha todos os fatos supostamente violatórios, 

inclusive a identificação das supostas vítimas. Para que o caso possa ser examinado, a Corte deverá receber a 

seguinte informação: a. os nomes dos Delegados; b. os nomes, endereço, telefone, correio eletrônico e fac-símile 

dos representantes das supostas vítimas devidamente credenciados, se for o caso; c. os motivos que levaram a 

Comissão a apresentar o caso ante a Corte e suas observações à resposta do Estado demandado às 

recomendações do relatório ao qual se refere o artigo 50 da Convenção; d. cópia da totalidade do expediente ante 

a Comissão, incluindo toda comunicação posterior ao relatório ao que se refere o artigo 50 da Convenção; e. as 



 
 

Ainda, quando o caso for representado pela Comissão Interamericana, esta deverá emitir 

um relatório, redigido em conformidade com o artigo 50 da CADH
45

, que conterá a análise 

dos fatos e suas conclusões, sendo indispensável que tal instrumento acompanhe a petição 

a ser apresentada à Corte (PASQUALUCCI, 2003). Nos casos em que a petição for 

apresentada pelo Estado, além da exposição dos fatos relacionados à violação e às partes 

envolvidas, esta deverá ser acompanhada dos motivos que o levaram a recorrer à Corte, 

conforme disciplina o artigo 36 do Regulamento da Corte IDH
46

 (CARVALHO RAMOS, 

2012). 

Entretanto, antes que a Corte analise mérito da causa, deve analisar as exceções 

preliminares, realizando um juízo de admissibilidade. Nesta fase serão analisados a 

observância dos mesmos requisitos essenciais para admissibilidade do processo perante a 

Comissão, os quais se encontram estipulados no artigo 46.1 da CADH
47

 (PASQUALUCCI, 

2003). Somente após esse exame de admissibilidade, a vítima ou seus representantes 

poderão apresentar os seus escritos de argumentos e provas, podendo atuar, a partir de 

                                                                                                                                                                                     
provas que recebeu, incluindo o áudio ou a transcrição, com indicação dos fatos e argumentos sobre os quais 

versam. Serão indicadas as provas que se receberam em um procedimento contraditório; f. quando se afetar de 

maneira relevante a ordem pública interamericana dos direitos humanos, a eventual designação dos peritos, 

indicando o objeto de suas declarações e acompanhando seu currículo; g. as pretensões, incluídas as que 

concernem a reparações.” 
45

Artigo 50 “1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta 

redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões.  Se o relatório não representar, no todo ou em 

parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto 

em separado.  Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas 

pelos interessados em virtude do inciso 1, e, do artigo 48. 2. O relatório será encaminhado aos Estados 

interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as 

proposições e recomendações que julgar adequadas”.  
46
Artigo 36. “Submissão de um caso por um Estado 1. Um Estado parte poderá submeter um caso à Corte 

conforme o artigo 61 da Convenção, através de um escrito motivado que deverá conter a seguinte informação: 14 

a. os nomes dos Agentes e Agentes assistentes e o endereço no qual se considerarão oficialmente recebidas as 

comunicações pertinentes; b. os nomes, endereço, telefone, correio eletrônico e fac-símile dos representantes das 

supostas vítimas devidamente credenciados, se for o caso; c. os motivos que levaram o Estado a apresentar o 

caso ante a Corte; d. cópia da totalidade do expediente ante a Comissão, incluindo o relatório ao qual se refere o 

artigo 50 da Convenção e toda comunicação posterior a esse relatório; e. as provas que oferece, com indicação 

dos fatos e argumentos sobre os quais versam; f. a individualização dos declarantes e o objeto de suas 

declarações. No caso dos peritos, deverão ademais remeter seu currículo e seus dados de contato;”  
47

Artigo 46.1 “Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja 

admitida pela Comissão, será necessário: a. que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição 

interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos;  b. que seja apresentada 

dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido 

notificado da decisão definitiva;  c. que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro 

processo de solução internacional; e  d. que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a 

profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a 

petição.”  



 
 

então, durante todo o processo na Corte, em conformidade com artigo 25.1 do 

Regulamento da Corte IDH
48

 (MEDINA QUIROGA, 2007).  

Nas petições apresentadas pelas vítimas, é possível indicar todas as violações que 

não foram alegadas em um primeiro momento pela Comissão, no prazo de dois meses da 

notificação do trâmite perante à Corte (CARVALHO RAMOS, 2012), porém, as novas 

alegações devem estar relacionadas aos fatos violadores que motivaram a submissão do 

caso àquele Tribunal (MEDINA QUIROGA, 2007; FAÚNDEZ LEDESMA, 2004). 

Sobrevindo a petição das vítimas ou seus representantes, o Estado demandado será 

notificado, para em igual prazo, apresentar contestação. Frisa-se, ainda, que a contestação 

deverá ser escrita e respeitar os requisitos impostos pelo artigo 41 do Regulamento da 

Corte IDH
49

 (FAÚNDEZ LEDESMA, 2004). 

Ainda em sede de contestação, o Estado demandado deverá opor as suas exceções 

preliminares, em conformidade com o artigo 42.1 do Regulamento da Corte IDH
50

, sendo 

que a Comissão, as vítimas ou os seus representantes terão trinta dias, a partir de seu 

recebimento, para refutá-las, de acordo com o artigo 42.4 do Regulamento da Corte IDH
51

. 

Se a Corte entender necessário, poderá convocar uma audiência especial apenas para 

decidir sobre as exceções preliminares. Porém, nada obsta que a Corte as julgue em uma 

única sentença junto com o mérito, as reparações e as custa devidas, ao final da demanda, 

conforme o artigo 42.5 do Regulamento da Corte IDH
52

. 

                                                           
48
Artigo 25.1 “Depois de notificado o escrito de submissão do caso, conforme o artigo 39 deste Regulamento, as 

supostas vítimas ou seus representantes poderão apresentar de forma autônoma o seu escrito de petições, 

argumentos e provas e continuarão atuando dessa forma durante todo o processo.” 
49
Artigo 41 “1. O demandado exporá por escrito sua posição sobre o caso submetido à Corte e, quando 

corresponda, ao escrito de petições, argumentos e provas, dentro do prazo improrrogável de dois meses contado 

a partir do recebimento desse último escrito e de seus anexos, sem prejuízo do prazo que possa estabelecer a 

Presidência na hipótese assinalada no artigo 25.2 deste Regulamento. Na contestação, o Estado indicará: 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.” 
50
Artigo 42.1 “As exceções preliminares só poderão ser opostas no escrito indicado no artigo anterior.” 

51
Artigo 42.4 “A Comissão, as supostas vítimas ou seus representantes e, se for o caso, o Estado demandante 

poderão apresentar suas observações às exceções preliminares no prazo de 30 dias, contado a partir do 

recebimento das mesmas.” 
52
Artigo 42.5 “Quando considerar indispensável, a Corte poderá convocar uma audiência especial para as 

exceções preliminares, depois da qual decidirá sobre as mesmas.” 



 
 

Frisa-se, entretanto, que em suas alegações o Estado não poderá sustentar argumentos 

diversos àqueles apresentados à Comissão, pois seria uma violação ao princípio do Estoppel
53

, 

que corrobora a ideia de que o Estado deverá manter seu posicionamento, não podendo se 

comportar de modo contrário à sua conduta anterior. Ou seja, um Estado que não opôs 

preliminar, como a do não esgotamento dos recursos internos, perante a CIDH, não poderá 

opô-la à Corte. Nesse sentido, entende-se que quando o Estado não apresenta argumento que 

corrobore seus direitos, desde o início do trâmite perante o Sistema Interamericano, estará 

tacitamente renunciando ao direito de utilizá-lo (CANÇADO TRINDADE, 1997).  

Ademais, no que se refere à forma de representação, o Estado demandado, após a 

notificação da demanda, terá o prazo de até trinta dias para designar o agente que irá 

representá-lo. Esse pode ser qualquer pessoa de sua eleição e, no caso de eventual 

substituição, a Corte deverá ser notificada diretamente em sua sede, conforme o artigo 23 

do Regulamento da Corte
54

. A Comissão, por sua vez, será representada através de seus 

delegados e terá o mesmo prazo para nomeá-lo, caso contrário esta será representada por 

seu Presidente, de acordo com o artigo 24 do Regulamento da Comissão IDH
55

. Não sendo 

indicado um representante às supostas vítimas no momento da apresentação dos escritos, a 

Corte nomeará de ofício um defensor interamericano, de acordo com o artigo 37 do 

Regulamento da Corte IDH
56

 (FAÚNDEZ LEDESMA, 2004). Igualmente, se a vítima que 

não puder arcar com o pagamento dos custos da demanda poderá contar com o Fundo de 

Assistência Jurídica às Vítimas, regulamentado pela Corte Interamericana
57

.  Tal benefício 

deverá ser requerido nos escritos de petição da vítima, que deverá demonstrar sua 
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O princípio do Estoppel é um princípio do direito internacional e, sendo assim, é fonte de direito internacional. 

Está consagrado no artigo 45 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados: Um Estado não pode mais 

invocar uma causa de nulidade, de extinção, de retirada ou de suspensão da execução de um tratado, com base 

nos artigos 46 a 50 ou nos artigos 60 e 62, se, depois de haver tomado conhecimento dos fatos, esse Estado: a) 

tiver aceito, expressamente, que o tratado é válido, permanece em vigor ou continua em execução conforme o 

caso, ou b) em virtude de sua conduta, deva ser considerado como tendo concordado em que o tratado é válido, 

permanece em vigor ou continua em execução, conforme o caso. 
54
Artigo 23. “Representação dos Estados 1. Os Estados que sejam partes em um caso estarão representados por 

Agentes, os quais, por sua vez, poderão ser assistidos por quaisquer pessoas de sua eleição. 2. Poderão ser 

credenciados Agentes assistentes, os quais assistirão aos Agentes no exercício de suas funções e os suprirão em 

ausências temporárias dos mesmos. 3. Quando um Estado substituir o ou os Agentes terá que comunicar à Corte 

e a substituição terá efeito a partir desse momento.” 
55

 Artigo 24 “Representação da Comissão A Comissão será representada pelos Delegados que designar para tal 

fim. Esses Delegados poderão fazer-se assistir por quaisquer pessoas de sua escolha.” 
56
Artigo 37. “Defensor Interamericano Em casos de supostas vítimas sem representação legal devidamente 

credenciada, o Tribunal poderá designar um Defensor Interamericano de ofício que as represente durante a 

tramitação do caso”. 
57

Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo De Assistência 

Jurídica às Vítimas. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/asistenciaCorte.pdf> Acesso 

em: 6 set. 2017 



 
 

hipossuficiência, conforme disciplina o artigo 2 do Regulamento da Corte IDH sobre o 

Funcionamento do Fundo de Assistência
58

. 

Encerrada a fase escrita e de arguição de exceções preliminares, passa-se à fase 

probatória que é essencialmente oral, com determinação de audiências para a coleta de 

depoimentos de vítimas, testemunhas e peritos. As provas produzidas perante a Comissão 

são incorporadas ao expediente da Corte, ao menos que a Corte julgue necessário e 

indispensável que elas sejam colhidas novamente. Em relação ao ônus da prova, destaca-se 

que não se admitirá a premissa tradicional de que “o ônus da prova é de quem alega”, visto 

que o Estado possui condições superiores à da vítima, assim este deverá contribuir para a 

comprovação dos fatos, não podendo se manter inerte (CARVALHO RAMOS, 2012). 

Aberto o procedimento oral, a Presidência indicará as audiências necessárias, 

solicitando à Comissão, às supostas vítimas ou aos seus representantes, ao Estado 

demandado e, se for o caso, ao Estado demandante, sua lista definitiva de declarantes, que 

confirmará a oitiva das vítimas, testemunhas e peritos, de acordo com o artigo 46 do 

Regulamento da Corte IDH
59

. Ademais, as partes deverão indicar quais declarantes devem 

ser convocados à audiência, sendo que estes poderão prestar suas declarações ante um 

agente dotado de fé pública. Ainda, poderá haver a impugnação das testemunhas, dentro de 

dez dias do recebimento da lista definitiva ou a recusa de peritos por razões de suspeição e 

impedimentos, conforme os artigos 47 e 48 do Regulamento da Corte IDH
60

. 

                                                           
58
Artigo 2 “A suposta vítima que deseje beneficiar‐ se do Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas deverá 

comunicá‐ lo à Corte em seu escrito de petições, argumentos e provas. Deverá demonstrar, mediante declaração 

juramentada e outros meios probatórios idôneos que satisfaçam ao Tribunal, que carece de recursos econômicos 

suficientes para saldar os custos do litígio perante a Corte Interamericana, bem como indicar com precisão quais 

aspectos de sua defesa no processo requerem o uso de recursos do Fundo de Assistência Jurídica às Vítimas.” 
59
Artigo 46. “Lista definitiva de declarantes 1. A Corte solicitará à Comissão, às supostas vítimas ou aos seus 

representantes, ao Estado demandado e, se for o caso, ao Estado demandante sua lista definitiva de declarantes, 

na qual deverão confirmar ou desistir da propositura das declarações das supostas vítimas, das testemunhas e dos 

peritos que oportunamente realizaram conforme os artigos 35.1.f, 36.1.f, 40.2.c e 41.1.c deste Regulamento. 

Ademais, as partes deverão indicar quais declarantes oferecidos consideram que devem ser convocados à 

audiência, nos casos em que esta houver, e quais podem prestar sua declaração ante um agente dotado de fé 

pública (affidávit). 2. O Tribunal transmitirá a lista definitiva de declarantes à contra-parte e concederá um prazo 

para apresentar, se o estima conveniente, as observações, objeções ou recusas.” 
60
Artigo 47. “Impugnação de testemunhas 1. A testemunha poderá ser impugnada pela contra-parte dentro dos 

10 dias seguintes ao recebimento da lista definitiva na qual se confirma o oferecimento de tal declaração. 2. O 

valor das declarações e das impugnações das partes sobre estas será objeto de apreciação da Corte ou da 

Presidência, conforme for o caso.” 

Artigo 48. “Recusa de peritos 1. Os peritos poderão ser recusados quando incorrem em alguma das seguintes 

causas: a. ser parente por consanguinidade, afinidade ou adoção, dentro do quarto grau, de uma das supostas 

vítimas; b. ser ou houver sido representante de alguma suposta vítima no procedimento a nível interno ou ante o 

sistema interamericano de 18 promoção e proteção dos direitos humanos pelos fatos do caso em conhecimento 

da Corte; c. tiver ou houver tido vínculos estreitos ou relação de subordinação funcional com a parte que o 

propõe e que, ao juízo da Corte, puder afetar sua imparcialidade; d. ser ou houver sido funcionário da Comissão 



 
 

Após, a Corte ou a Presidência emitirá uma resolução na qual, segundo o caso, 

decidirá sobre as observações, objeções ou recusas apresentadas; definirá o objeto de 

declaração de cada um dos declarantes; requererá a remessa das declarações prestadas ante 

agente dotado de fé pública que considere pertinentes; e convocará à audiência, de acordo 

com o artigo 50.1 do Regulamento da Corte IDH
61

. Dessa forma, serão realizadas as 

audiências que forem necessárias e colhidas as declarações das partes litigantes, 

apresentando-se as observações finais pela Comissão. A Presidência dará a palavra aos 

juízes para que formulem as perguntas que acharem pertinentes às partes, podendo essas 

intervenções ser feitas durante as manifestações ou ao final, sendo tudo transcrito em uma 

ata de audiência. Assim, encerra-se a fase probatória, e inicia-se a fase alegações finais. 

A resolução do caso perante a Corte Interamericana poderá ocorrer através de uma 

solução amistosa, manifestada pelas partes ou pela Comissão, sujeitas à sua análise e 

homologação, que fará as vezes de um fiscal das normas de direitos humanos, de acordo 

com o artigo 63 do Regulamento da Corte IDH
62

 (MAZZUOLI, 2014). O Estado poderá 

reconhecer as alegações sustentadas pelas vítimas ou seus representantes, de forma total ou 

parcial, o que também estará sujeito a uma análise e decisão da Corte Interamericana, 

como denota o artigo 62 do regulamento da Corte IDH
63

 (FAÚNDEZ LEDESMA, 2004). 

Por fim, o caso poderá ser sentenciado, mediante decisão motivada que aponte os 

direitos violados e a consequências jurídicas que serão imputadas ao condenado, ou que 

não reconheça a responsabilidade internacional do Estado, cumprindo os requisitos do 

                                                                                                                                                                                     
com conhecimento do caso em litígio em que se solicita sua perícia; e. ser ou houver sido Agente do Estado 

demandado no caso em litígio em que se solicita sua perícia; f. houver intervindo com anterioridade, a qualquer 

título, e em qualquer instância, nacional ou internacional, em relação com a mesma causa. 2. A recusa deverá ser 

proposta dentro do dez dias subsequentes à recepção da lista definitiva na qual se confirma o oferecimento do 

referido ditame. 3. A Presidência transladará ao perito em questão a recusa formulada contra ele e lhe outorgará 

um prazo determinado para que apresente suas observações. Tudo isso será submetido às considerações dos 

intervenientes no caso. Posteriormente, a Corte ou quem a preside resolverá o que for pertinente.” 
61
Artigo 50.1 “A Corte ou a Presidência emitirá uma resolução na qual, segundo o caso, decidirá sobre as 

observações, objeções ou recusas que tenham sido apresentadas; definirá o objeto de declaração de cada um dos 

declarantes; requerirá a remessa das declarações prestadas ante agente dotado de fé pública (affidávit) que 

considere pertinentes; e convocará à audiência, se o estimar necessário, aqueles que devam participar desta.” 
62
Artigo 63. “Solução amistosa: Quando a Comissão, as vítimas ou supostas vítimas ou seus representantes, o 

Estado demandado e, se for o caso, o Estado demandante em um caso perante a Corte comunicarem a esta a 

existência de uma solução amistosa, de um acordo ou de outro fato idôneo para dar solução ao litígio, a Corte 

resolverá, no momento processual oportuno, sobre sua procedência e seus efeitos jurídicos.” 
63
Artigo 62 “Se o demandado comunicar à Corte sua aceitação dos fatos ou seu acatamento total ou parcial das 

pretensões que constam na submissão do caso ou no escrito das supostas vítimas ou seus representantes, a Corte, 

ouvido o parecer dos demais intervenientes no processo, resolverá, no momento processual oportuno, sobre sua 

procedência e seus efeitos jurídicos.” 



 
 

artigo 65.1 do Regulamento da Corte IDH
64

. O quórum mínimo para a deliberação será de 

cinco juízes, de acordo com o artigo 14 do referido Regulamento
65

, os quais devem entrar 

em consenso para a emissão de uma decisão conjunta. Porém, caso haja discordância, o 

juiz que divergir poderá emitir de forma individual sua opinião discente devidamente 

fundamentada, conforme o artigo 65.2 do Regulamento da Corte IDH
66

 (FAÚNDEZ 

LEDESMA, 2004). 

Destaca-se, ainda, que a sentença prolatada pela Corte é definitiva e inapelável, não 

sendo possível interpor recursos capazes de modificar a decisão, de acordo com o artigo 67 da 

CADH
67

. Porém, as partes poderão interpor recursos aclaratórios, no prazo de 90 (noventa) 

dias da notificação da sentença, os quais terão a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas em 

relação à decisão. Assim, a sentença proferida pela Corte Interamericana será configurada um 

título executivo possuindo autoexecutoriedade, a fim de restaurar os direitos violados ou, não 

sendo possível, a indenização da vítima, cujo pagamento deverá ser requerido no respectivo 

Estado, através do procedimento interno previsto para esta modalidade de execução 

(FAÚNDEZ LEDESMA, 2004). 

 

 

O Sistema Interamericano dispõe de medidas de acautelatórias, concedidas com o 

intuito de resguardar os direitos humanos protegidos pela Convenção Americana frente a 

situações de iminente dano irreparável. Dentre elas, destacam-se as medidas cautelares, de 

urgência e provisórias; as primeiras concedidas pela Comissão Interamericana, enquanto que 

últimas são proferidas pela Corte Interamericana (GONZÁLEZ, 2004). 
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Artigo 65.1 “A sentença conterá: 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.” 
65
Artigo 14 “O quórum para as deliberações da Corte é de cinco Juízes.“  

66
Artigo 65.2 “Todo Juiz que houver participado no exame de um caso tem direito a acrescer à sentença seu voto 

concordante ou dissidente, que deverá ser fundamentado. Esses votos deverão ser apresentados dentro do prazo 

fixado pela Presidência, para que possam ser conhecidos pelos Juízes antes da notificação da sentença. Os 

mencionados votos só poderão referir-se à matéria tratada nas sentenças.” 
67
Artigo 67 “A sentença da Corte será definitiva e inapelável.  Em caso de divergência sobre o sentido ou 

alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado 

dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença.” 



 
 

 As medidas cautelares, referem-se ao meio utilizado pela Comissão para preservar 

direitos referentes a uma questão submetida a sua análise, seja ela relacionada a um caso em 

tramitação ou não (GONZÁLEZ NAPOLITANO, 2005). Ainda, o artigo 25.1 do 

Regulamento da CIDH
68

, disciplina que as cautelares serão vinculadas a situações de 

gravidade e urgência, e a necessidade de se evitar danos irreparáveis (OEA, 2009). A 

gravidade, para o SIDH, corresponde à violação de algum dos direitos inerentes à dignidade 

humana, protegidos pela Convenção. A urgência, por outro lado, configura-se no momento 

em que se identifica a iminente probabilidade de se resultar em um dano irreparável, caso se 

protele a adoção de alguma medida inibidora da violação. Porém, resta imprescindível a 

demonstração da necessidade da medida acautelatória para o beneficiário, porquanto a falta de 

uma justificativa plausível poderá acarretar na não a aplicação deste mecanismo (FAÚNDEZ 

LEDESMA, 2004). 

São legítimos para requerer uma medida cautelar, de acordo com o artigo 25.1 do 

Regulamento da CIDH, o próprio beneficiário, seu representante, assim como a própria 

Comissão poderá agir de ofício. O pedido deverá estar acompanhado, em suma, dos dados 

dos beneficiários e a descrição detalhada, em ordem cronológica, de todos os fatos 

relacionados à solicitação, conforme o artigo 28 do Regulamento da Comissão
69

 (OEA, 

2009). 

As medidas cautelares se destinam a prevenir a incidência de danos não só à pessoa, 

mas também aos objetos imprescindíveis à resolução de um caso ou ao deslinde de um 

processo, conforme se denota do artigo 25.1 do Regulamento da Comissão
70

 (OEA, 2009). 
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Artigo 25.1 “Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido da 

parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas ou ao objeto 

do processo relativo a uma petição ou caso pendente.” 
69

Artigo 28.  “As petições dirigidas à Comissão deverão conter a seguinte informação: a. o nome, a 

nacionalidade e a assinatura do denunciante ou denunciantes ou, no caso de o peticionário ser uma entidade não-

governamental, o nome e a assinatura de seu representante ou seus representantes legais; b. se o peticionário 

deseja que sua identidade seja mantida em reserva frente ao Estado; c. o endereço para o recebimento de 

correspondência da Comissão e, se for o caso, número de telefone e fax e endereço de correio eletrônico; d. uma 

relação do fato ou situação denunciada, com especificação do lugar e data das violações alegadas; e. se possível, 

o nome da vítima, bem como de qualquer autoridade pública que tenha tomado conhecimento do fato ou situação 

denunciada; f. a indicação do Estado que o peticionário considera responsável, por ação ou omissão, pela 

violação de algum dos direitos humanos consagrados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e outros 

instrumentos aplicáveis, embora não se faça referência específica ao artigo supostamente violado; g. o 

cumprimento do prazo previsto no artigo 32 deste Regulamento; h. as providências tomadas para esgotar os 

recursos da jurisdição interna ou a impossibilidade de fazê-lo de acordo com o artigo 31 deste Regulamento; i. a 

indicação de se a denúncia foi submetida a outro procedimento internacional de solução de controvérsias de 

acordo com o artigo 33 deste Regulamento.” 
70
Artigo 25.1 “Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido da 

parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas ou ao objeto 

do processo relativo a uma petição ou caso pendente.” 



 
 

Ademais, a existência de um caso perante o SIDH não é requisito para a adoção de uma 

medida cautelar relacionada à pessoa, a qual poderá ser concedida de forma autônoma 

(CARVALHO RAMOS, 2016), já que, de acordo com o artigo 25.4 do Regulamento da 

CIDH
71

, deve-se proceder à  análise da iminência do dano alegado, bem como se a situação 

foi denunciada ao Estado para o qual será solicitado o cumprimento da cautelar (OEA, 2009). 

Desta maneira é possível viabilizar a identificação da postura estatal para com a circunstância 

apresentada, bem como resguardar o princípio de direito internacional, segundo o qual a 

jurisdição internacional é subsidiária a interna, de modo que os casos, primeiramente, devem 

tentar ser resolvidos pelos Estados (CARVALHO RAMOS, 2016). 

Ainda, há a necessidade de identificação de todos aqueles que se beneficiarão com a 

medida serem identificado. Caso a cautelar seja concedida a uma coletividade, o grupo ou 

comunidade em que elas estão inseridas, essas deverão ser devidamente identificadas, 

conforme o artigo 25.4, alínea b, do Regulamento da CIDH (OEA, 2009). A identificação de 

uma coletividade pode ser exemplificada na Medida Cautelar nº 382/10
72

, onde foi requerida, 

em suma, a proteção de comunidades indígenas da Bacia do Rio Xingu, em específico, e não 

a todas as comunidades indígenas de modo geral existentes no estado do Pará (CARVALHO 

RAMOS, 2016). Tal requisito relaciona-se à imprescindibilidade do acordo dos beneficiários 

com a medida requerida, salvo se quando houver fundamentação que justifique a ausência de 

concordância do beneficiário, também de acordo com o artigo 25.4, alínea b, do Regulamento 

da CIDH (OEA, 2009). Um exemplo que possibilitou a exceção da anuência do beneficiário 

foi o caso relacionado ao argentino Santiago Maldonado
73

, que se encontra desaparecido, no 

qual a Comissão outorgou medida cautelar de proteção aos seus direitos, mesmo sem que este 

manifestasse sua concordância (OEA, 2017).  

Por outro lado, as medidas urgentes e provisórias poderão ser aplicadas aos casos sob 

análise da Corte, sendo legitimados para o requerimento, além da Comissão, o próprio 

beneficiário ou seu representante, assim com seus familiares, conforme o artigo 25.3 do 
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Artigo 25.4  “A Comissão considerará a gravidade e urgência da situação, seu contexto, e a iminência do dano 

em questão ao decidir sobre se corresponde solicitar a um Estado a adoção de medidas cautelares. A Comissão 

também levará em conta: a. se a situação de risco foi denunciada perante as autoridades competentes ou os 

motivos pelos quais isto não pode ser feito; b. a identificação individual dos potenciais beneficiários das medidas 

cautelares ou a determinação do grupo ao qual pertencem; e c. a explícita concordância dos potenciais 

beneficiários quando o pedido for apresentado à Comissão por terceiros, exceto em situações nas quais a 

ausência do consentimento esteja justificada.” 
72

Ver medidas cautelares outorgadas pela CIDH no ano 2011. Disponível em 

https://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm  
73
Ver “CIDH otorga medida de protección a favor de Santiago Maldonado en Argentina”.  Disponível em: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/125.asp 
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. A solicitação poderá ser feita, por qualquer meio de 

comunicação aos integrantes da Corte ou à Secretaria, os quais deverão encaminhar o pedido 

ao Presidente, conforme estipula o artigo 25.4 do Regulamento da Corte IDH
75

. Por fim, há a 

possibilidade de a medida provisória ser determinada de ofício pela própria Corte 

Interamericana, nos casos em que achar pertinente, conforme o artigo 25.1 do Regulamento 

da Corte IDH
76

 (OEA, 2003). 

 As medidas urgentes são requeridas perante a Corte Interamericana, porém, são 

proferidas exclusivamente pelo presidente da Corte Interamericana, nos casos de extrema 

necessidade e urgência, sem que haja deliberação pelos demais juízes da Corte, não sendo 

proferida durante uma sessão (GONZÁLEZ NAPOLITANO, 2005). Observa-se que isso 

ocorre somente quando a Corte não se encontra reunida, e em casos extremamente relevantes, 

sendo tal premissa disciplinada pelo artigo 25.5 do Regulamento da Corte IDH
77

 (OEA, 

2003). 

As medidas provisórias, por sua vez, são concedidas pela Corte Interamericana e 

visam a proteção da pessoa, a fim de evitar danos irreparáveis, em casos de extrema 

gravidade e urgência, conforme o artigo 63.2
78

 da Convenção Americana. Sendo assim, tais 

medidas  estarão ligadas, em regra, a um caso já submetido à análise da Corte, conforme o 

artigo 25.1
79

 do Regulamento da Corte IDH, podendo a CIDH postular a concessão de uma 

medida provisória sem relação a algum caso já em tramitação, conforme os artigos 25.2 do 
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 Artigo 25.3 “Nos casos contenciosos que já se encontrem em conhecimento da Corte, as vítimas ou as 

supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes devidamente acreditados, poderão apresentar 

diretamente a esta uma petição de medidas provisórias em relação aos referidos casos.” 
75
Artigo 25.4 “A solicitação pode ser apresentada ao Presidente, a qualquer um dos juízes ou à Secretaria, por 

qualquer meio de comunicação. Seja como for, quem houver recebido a solicitação deverá levá-la ao imediato 

conhecimento do Presidente.” 
76
Artigo 25.1 “Em qualquer fase do processo, sempre que se tratar de casos de extrema gravidade e urgência e 

quando for necessário para evitar prejuízos irreparáveis às pessoas, a Corte, ex officio ou a pedido de qualquer 

das partes, poderá ordenar as medidas provisórias que considerar pertinentes, nos termos do artigo 63.2 da 

Convenção.” 
77
Artigo 25.5 “Se a Corte não estiver reunida, o Presidente, em consulta com a Comissão Permanente e, se for 

possível, com os demais juízes, requererá do governo interessado que tome as providências urgentes necessárias 

a fim de assegurar a eficácia das medidas provisórias que a Corte venha a adotar depois em seu próximo período 

de sessões.” 
78
Artigo 63.2 “Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis 

às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar 

pertinentes.  Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a 

pedido da Comissão.” 
79
Artigo 25.1 “Em qualquer fase do processo, sempre que se tratar de casos de extrema gravidade e urgência e 

quando for necessário para evitar prejuízos irreparáveis às pessoas, a Corte, ex officio ou a pedido de qualquer 

das partes, poderá ordenar as medidas provisórias que considerar pertinentes, nos termos do artigo 63.2 da 

Convenção.” 
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 e o artigo 63.2 da CADH (OEA, 2003; OEA, 1969). Isto poderá 

ocorrer, sobretudo, nos casos em que foi deferida uma medida cautelar, pela Comissão, sem a 

obtenção de êxito em seu cumprimento por parte do Estado (GONZÁLES, 2004). 

A aplicação ou não de uma medida provisória será deliberada em audiência, 

observado o quórum de cinco juízes para a deliberação. Essa característica, inclusive, pode 

ser destacada como a principal diferença entre uma medida de urgência e uma medida 

provisória, pois, enquanto a medida de urgência é aplicada através do Presidente da Corte, a 

medida provisória é decidida através da análise de todos demais os juízes (GONZÁLEZ 

NAPOLITANO, 2005). Nesse contexto, Faúndez Ledesma afirma que os direitos hábeis a 

possibilitar uma medida provisória são aqueles que resultam de uma violação ao seu direito à 

vida, à integridade física, à liberdade pessoal ou/e às garantias judiciais que o indivíduo 

possui (FAÚNDEZ LEDESMA, 2004).  

Assim, é possível verificar que as medidas de acautelatórias, sejam cautelares, sejam 

urgentes, sejam provisórias, são recursos indispensáveis à efetiva proteção dos Direitos 

Humanos resguardados pela Convenção Interamericana. Em uma visão geral, pode-se afirmar 

que ambas possuem o condão de proteger aqueles direitos que necessitam de uma posição 

imediata, porém à Comissão se atribui uma competência mais ampla, enquanto à Corte cabe 

um cuidado demasiadamente interno (GONZÁLEZ, 2004). 

 

 

 O Sistema Interamericano tem buscado implementar um conceito de igualdade, que 

transcende a mera igualdade formal, tendo em vista a existência de um processo histórico e 

estrutural de discriminação de certos grupos vulneráveis, como as mulheres 

(ABRAMOVICH, 2010). Reconhecer essa vulnerabilidade, implica no reconhecimento que 

tais grupos necessitam de um tratamento diferenciado que lhes assegure aquilo que outrora 

lhes foi negado, o que pode ser conferido a partir da criação de dispositivos jurídicos 

específicos para contornar tais particularidades e corrigir erros históricos. 

No caso específico das mulheres, é possível afirmar que tais discriminações são 

geradas a partir das relações de desigualdade, que decorrem de mecanismos de poder, que, no 

caso da condição de mulher, resulta na opressão das mulheres definida por um conjunto de 
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Artigo 25.2 “Tratando-se de assuntos ainda não submetidos à sua consideração, a Corte poderá atuar por 

solicitação da Comissão.” 



 
 

características tais como a situação de subordinação deste grupo, dependência vital e 

discriminação em suas relações com homens, com o conjunto da sociedade e com o Estado, 

constituindo-se em um paradigma social e cultural da humanidade (LAGARDE Y DE LOS 

RÍOS, 2003) 

Todavia, o conceito de condição de mulher possui diferentes definições e abordagens 

no que tange a concepção de “gênero” e “sexo”, como representada na dialética entre o 

feminismo radical e a teoria queer, os quais possuem objetivos políticos diferentes. O 

primeiro seria a compreensão das feministas da década de 1970 e 1980 sobre gênero e o 

segundo a teoria pós-moderna de identidade de gênero, desenvolvida a partir da década de 

1990 (CAMERON; SCANLON, 2010). No entanto, é possível estabelecer distinções e 

aproximações entre as referidas teorias. 

Para ambas, o gênero está conectado, mas não é o mesmo que sexo; para ambas, o 

gênero, como é concebido, é um sistema binário (dois gêneros); e ambas as abordagens 

provavelmente concordariam que o gênero refere-se a poder e identidade, mas suas ênfases 

em um ou outro difere, assim como seus objetivos políticos. 

Os adeptos da teoria queer não pensam nos termos de, homens oprimindo mulheres, e 

sim que as normas de gênero, tais como são compreendidas hoje, seriam mais opressivas do 

que a hierarquia do poder estabelecida. Os teóricos e ativistas queer, lutam para ampliar o 

espectro de gênero, ao contrário das feministas radicais, que lutam para a abolição do 

conceito de gênero na sua totalidade (CAMERON; SCANLON, 2010). Por outro lado, o 

feminismo radical, como é atualmente conhecido, compreende que o sistema de relações 

sociais e de poder é estruturado por uma divisão binária entre “homens” e “mulheres”. Tal 

categorização é baseada a partir do sexo biológico, já que gênero seria uma realidade social e 

não biológica, a título de exemplo, masculinidade e feminilidade são definidas de forma 

diferente em diferentes períodos históricos e regiões. Uma política radical de gênero, seria a 

organização das mulheres para derrubar o patriarcado e todo o sistema de gênero, assim, o 

número ideal de gêneros para as feministas radicais seria nenhum (CAMERON; SCANLON, 

2010). Para a teoria queer o conceito de gênero seria extremamente amplo, inexistindo uma 

diferenciação milimétrica entre o “gênero masculino” e o “gênero feminino”, posto que isso 

dependeria meramente do sujeito e de suas ações. É por isso que Judith Butler vai dar origem 

ao que resta conhecido como a teoria queer, a qual seria um movimento contínuo, avesso a 

qualquer estabilidade ou rigidez conceitual preexistente (SALIH, 2015). 



 
 

No plano internacional, a partir da Carta das Nações Unidas foi garantido como 

princípio fundamental a igualdade de gênero, garantindo a proteção dos direitos da mulher, 

propiciando a implementação de tratados específicos acerca de mulheres, como a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 

instrumento referente à busca da equidade entre homens e mulheres implementado no sistema 

universal de proteção dos direitos humanos (OTTO, 2010). Todavia, ambos os tratados não 

conseguem erradicar a violência generalizada e sistemática contra à condição de mulher 

(ROSA; SQUEFF, 2017). 

No entanto, destaca-se que a tutela jurisdicional dos direitos humanos, no âmbito 

internacional, não decorre somente do sistema universal, mas também pelos sistemas 

regionais, os quais, levam em consideração as circunstâncias geográficas, sociais e históricas 

que edificam os Estados e as regiões (CANÇADO TRINDADE, 2003). O Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos conta com dois principais instrumentos 

voltados à garantia da igualdade, à erradicação da violência física, psíquica e moral das 

mulheres: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) 

(ROSA; SQUEFF, 2017).  

A Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos assegura, logo em seu primeiro 

artigo, o direito à não discriminação de qualquer natureza, enfatizando, em suma, 

discriminações baseadas em sexo, raça ou condição social. Do mesmo modo, em seu artigo 

24
81

, a Convenção salienta a igualdade de todos perante a lei, bem como destaca que todo o 

indivíduo tem direito à proteção legal sem ser discriminado (OEA, 1969). Entretanto, embora 

aspirasse a garantia da plena igualdade, a Convenção Interamericana é genérica ao não 

considerar as particularidades da vulnerabilidade da mulher (ROSA; SQUEFF, 2017). Nesse 

sentido, em 1994, foi adotada a Convenção de Belém do Pará, afirmando que de que a 

violência contra a mulher é uma manifestação da relação de poder desigual entre homens e 

mulheres e que erradicá-la é medida indispensável ao desenvolvimento social pleno e 

igualitário (OEA, 1994, preâmbulo).  

Entretanto, assim como ocorre no sistema universal de proteção dos direitos humanos, 

no âmbito regional, esses dois instrumentos (a Convenção Interamericana e a Convenção de 

Belém do Pará), por si só, não são hábeis para erradicar a discriminação e a violência contra a 
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 Artigo 24 “Igualdade perante a lei: Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, têm direito, 

sem discriminação, a igual proteção da lei.” 



 
 

mulher em todas as suas formas. Desta forma, surgem casos de violação aos direitos da 

mulher que devem ser analisados por instâncias supranacionais de alcance regional, como a 

CIDH e a Corte IDH. Tais instâncias, além do reconhecimento da responsabilidade 

internacional do Estado, propiciam uma interpretação autêntica das obrigações estatais em 

prol à garantia dos direitos das mulheres e estabelecem mecanismos de implementação e 

efetivação desses direitos (ROSA; SQUEFF, 2017). Desta forma, o Sistema Interamericano 

tem criado um robusto arcabouço jurisprudencial voltado à proteção dos direitos das 

mulheres. 

No caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile
82

, a Corte reconheceu a responsabilidade 

internacional do Estado chileno pela violação ao artigo 24 da CADH
83

, em razão da sentença 

judicial que considerou que a orientação sexual da Sra. Atala Riffo, um fator determinante na 

definição da guarda de suas filhas, e, consequentemente, na perda da mesma. Neste caso, a 

Corte determinou que o Estado investisse na capacitação de funcionários públicos, com ênfase 

naqueles vinculados ao judiciário, através de programas e cursos sobre temas como orientação 

sexual, discriminação, superação de estereótipos de gênero, entre outros (CORTE IDH, 2012). 

Também no caso Maria da Penha Fernandes vs. Brasil, a Comissão Interamericana 

ratificou a conciliação entre o estado brasileiro e a vítima de violência doméstica
 
 (CIDH, 

2001). O caso fora proposto em 1998 pelo o Centro para a Justiça e o Direito Internacional 

(CEJIL) e o Comitê Latino Americano e pelo Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM), juntamente com Maria da Penha Maia Fernandes, com a alegação de situação de 

extrema tolerância do Brasil com a violência cometida contra Maria da Penha pelo seu ex-

esposo, que culminou com a tentativa de assassinato
84
. A decisão da Comissão afirmou que “o 

Brasil não garantiu um processo justo contra o agressor em um prazo razoável” (BANDEIRA, 

ALMEIDA, 2015), tornando-se paradigmática, haja vista que foram estabelecidos e 

demonstrados os efeitos da tolerância estatal para com a violência contra a mulher e os 

reflexos dessa tolerância na vida das vítimas, demonstrando a necessidade de o Brasil rever os 

seus padrões nitidamente patriarcais de tratamento para com as mulheres, de modo que a sua 

autonomia restasse confirmada e as vulnerabilidades (ROSA; SQUEFF, 2017). 
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 Conforme sentença: “El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no 

discriminación consagrado en el artículo 24, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en perjuicio de Karen Atala Riffo, de conformidad con lo establecido en los párrafos 94 a 

99, 107 a 146 y 218 a 222 de esta Sentencia.” 
83

 Artigo 24 “Todas as pessoas são iguais perante a lei.  Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual 

proteção da lei.” 
84

 Até a apresentação do caso perante a OEA, passados 15 anos da agressão, ainda não havia uma sentença 

condenatória pelos Tribunais brasileiros. Ademais, o agressor ainda encontrava-se em liberdade. 



 
 

O caso Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, por sua vez, foi 

determinante na verificação do posicionamento da Corte Interamericana em relação ao 

tratamento dispensado às mulheres. Neste caso restou analisado o assassinato de três 

mulheres, sendo constatado que tais crimes foram motivados pela cultura discriminatória da 

Cidade de Juaréz, que considerava as mulheres inferiores aos homens. O Estado mexicano foi 

condenado por sua omissão em relação às investigações e punições dos responsáveis, sendo 

entendido que tal omissão contribuiu para a cultura da violência e discriminação 

(PIOVESAN, 2015). Ainda, nesse caso, a Corte Interamericana reconheceu sua competência 

para julgar casos envolvendo o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará
85

, em conformidade 

com que se denota no artigo 12 da referida Convenção
86

. Desta forma, entendeu-se que ao 

reconhecer tal dispositivo à Comissão não será restringida a faculdade de encaminhar o caso à 

Corte, que também poderá deliberar sobre a existência ou não alguma violação (ROSA; 

SQUEFF, 2017).  

As sentenças dos casos citados acima têm em comum a busca pelo fortalecimento das 

mulheres e a erradicação do feminicídio e a banalidade com que são tratadas as várias formas 

de violência contra a mulher nessas sociedades, sendo estas: violência física, sexual ou 

psicológica.            
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Artigo 7 “Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar, por 

todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a 

empenhar-se em: a. abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as 

autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade com 

essa obrigação; b.       agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher; c. 

incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam 

necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas 

administrativas adequadas que forem aplicáveis; d. adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se 

abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha 

em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade; e. tomar todas as medidas adequadas, inclusive 

legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou modificar práticas jurídicas ou 

consuetudinárias que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher; f. estabelecer 

procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros, medidas de 

proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos; g. estabelecer mecanismos judiciais e administrativos 

necessários para assegurar que a mulher sujeitada a violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do 

dano e outros meios de compensação justos e eficazes; h. adotar as medidas legislativas ou de outra natureza 

necessárias à vigência desta Convenção.” 
86
Artigo 12 “Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade não-governamental juridicamente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, poderá apresentar à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos petições referentes a denúncias ou queixas de violação do artigo 7 desta Convenção por um 

Estado Parte, devendo a Comissão considerar tais petições de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, para a apresentação e consideração de petições.” 



 
 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, foi adotada pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA) em 9 de junho de 1994. Até o momento foi 

ratificada por 32 dos 35 Estados-membros da OEA
87

.  

A Convenção tem sua origem na Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) 

(BANDEIRA; ALMEIDA, 2015). Criada em 1928, durante a 6ª Conferência Internacional 

Americana, a CIM atuava no âmbito da União Pan-Americana
88

, e constituiu-se como 

pioneira, sendo o primeiro organismo intergovernamental no mundo criado para assegurar o 

reconhecimento dos direitos humanos das mulheres. Com o fim da União Pan-Americana, foi 

incorporada ao Sistema Interamericano como um organismo especializado de caráter técnico 

permanente, e, posteriormente, converteu-se no principal fórum de debate e formulação de 

políticas sobre os direitos das mulheres e a equidade de gênero nas Américas (BANDEIRA; 

ALMEIDA, 2015).  

Com sede em Washington, D.C., a CIM é composta por 34 delegadas
89

, designadas 

por seus respectivos governos, cada uma para um dos Estados-membros da OEA. Estas 

representantes se reúnem a cada três anos durante a Assembléia de Delegadas, a mais alta 

autoridade da CIM, estabelecendo as políticas e o programa de trabalho da Comissão. A 

Assembleia também elege um Comitê Executivo de nove membros, que se reúne uma ou 

duas vezes por ano para discutir e resolver questões mais rotineiras (OEA, 2017). 

Tendo como missão apoiar os Estados-membros da OEA com seus respectivos 

compromissos, tanto internacionalmente como regionalmente, em matéria de direitos 

humanos das mulheres (OEA, 2017), a CIM identificou um vácuo no texto da Convenção 
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 Tal como se encontra o Canadá e os Estados Unidos são os dois Estados-membros que não ratificaram a 

Convenção de Belém do Pará. Cuba estava suspensa da OEA na época de criação do referido tratado. 
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 Com o incentivo dos Estados Unidos, surge o pan-americanismo, movimento do final do século XIX, o qual 

seguia a linha da Doutrina Monroe de cooperação entre os Estados americanos. Para dar forma a essa 

cooperação, foram realizadas conferências. A primeira foi a convite do Governo dos Estados Unidos, em 

Washington, DC, em outubro de 1889 (OEA, 2017). Na Quarta Conferência realizada em Buenos Aires, em 

1910, o nome desses encontros foi alterado oficialmente para União Pan-americana. Esse ciclo de conferências 

contribuiu, no plano político, para aproximar os Estados americanos, facilitando a criação, em 1948, na 9ª 

Conferência Pan-americana, da Organização dos Estados Americanos (OEA). Durante uma época conturbada na 

Colômbia, a União Pan-americana se transforma em OEA pela Carta de Bogotá, um tratado extenso de 112 

artigos e assinado por 21 Estados americanos, em um clima de distúrbio social e guerra fria (CARVALHO 

RAMOS, 2012). 
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 Cuba não possui uma delegada na CIM e não se encontra atualmente listada como um Estado-membro da 

Comissão Interamericana de Mulheres. 



 
 

sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)
90

 em 

relação à inserção da violência contra a mulher no plano jurídico-legislativo, dado que a 

CEDAW não abrangia isso de maneira explícita.   

Dessa forma, a CIM elaborou uma ação-estratégia multidimensional para abordar a 

violência contra a mulher no âmbito interamericano, contando com a participação da 

sociedade civil em níveis internacionais e instâncias de decisão da própria OEA. Com base 

em um processo de investigação iniciado em 1990, no qual restou evidenciada a 

sistematização da violência contra a mulher em todos os setores da sociedade, o Comitê 

Executivo
91

 da CIM passou a desenvolver textos para a organização de uma convenção 

interamericana sobre “mulher e violência”, como parte de sua missão de estudar as formas e 

os meios para a prevenção e para o enfrentamento da violência contra mulher. A consulta foi 

ampliada, incluindo a comissão de parlamentares pertinentes, ministérios, outras agências 

governamentais e passando por associações profissionais, organizações da sociedade civil e 

organizações de mulheres e de direitos humanos, em cada país da região (BANDEIRA, 

ALMEIDA, 2015). 

Em junho de 1994, durante o 24
o
 período ordinário de sessões da Assembleia Geral da 

OEA, em Belém do Pará, a CIM apresentou o projeto: Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, a qual foi promulgada por 

aclamação em 9 de junho de 1994. A Convenção entrou em vigor em 5 de março de 1995, 

após ser ratificada por Barbados e Bolívia
92

, tornando-se referência mundial no 

enfrentamento à violência contra a mulher. 
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 A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, em vigor 

desde 1981, é o primeiro tratado internacional que determina amplamente os direitos das mulheres (ONU, 2017). 

“São duas as frentes propostas: promover os direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir 

quaisquer discriminações contra a mulher nos Estados-parte. A adoção da Convenção da Mulher (CEDAW, sigla 

em inglês) foi o ápice de décadas de esforços internacionais, visando a proteção e a promoção dos direitos das 

mulheres de todo o mundo. Resultou de iniciativas tomadas dentro da Comissão de Status da Mulher (CSW, 

sigla em inglês) da ONU, órgão criado dentro do sistema das Nações Unidas, em 1946, com o objetivo de 

analisar e criar recomendações de formulações de políticas aos vários países signatários da Convenção, visando 

ao aprimoramento do status da mulher.” (PIMENTEL, 2013). “Sessenta e quatro países assinaram a Convenção, 

e dois deles submeteram seus instrumentos de ratificação a uma cerimônia especial na Conferência Mundial de 

comemoração dos cinco primeiros anos da Década das Mulheres das Nações Unidas, em Copenhague, 1980. Em 

3 de setembro de 1981, trinta dias após a vigésima nação-membro tê-la ratificado, a Convenção entrou em vigor, 

codificando de forma abrangente os padrões legais internacionais para as mulheres.” (PIMENTEL, 2013).  
91

 O Comitê Executivo da CIM é um órgão menor, composto por nove Estados membros da OEA que são eleitos 

durante a Assembléia de Delegadas por um período de dois anos. O Comité reúne-se regularmente (pelo menos 

uma vez por ano), a fim de abordar questões de rotina, bem como questões de interesse imediato relacionadas 

com a implementação do Programa Bienal de Trabalho da Comissão (OEA, 2017). 
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 Após ter sido ratificada pela Bolívia, a Convenção passou a entrar em vigor como consta no seu Artigo 21, no 

qual especifica que no trigésimo dia a partir da data em que for depositado o segundo instrumento de ratificação, 

a mesma entrará em vigor (CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARA, 1994).   



 
 

A Convenção de Belém do Pará estabelece que as mulheres têm o direito de viver uma 

vida livre de violência e que a violência contra as mulheres, de acordo com o preâmbulo da 

Convenção, constitui uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 

Solicita, pela primeira vez, o estabelecimento de mecanismos para proteger e defender
93

 os 

direitos das mulheres como elemento essencial para combater o fenômeno da violência contra 

a integridade física, sexual e psicológica das mulheres, seja na esfera pública ou privada
94

, e 

para afirmar esses direitos dentro de sociedade (OEA, 2017). Nesse sentido, introduz um 

novo paradigma de cunho regional ao introduzir aos Estados a responsabilidade e o dever 

indelegável de erradicar e sancionar a violência contra as mulheres. Nota-se, assim, a 

intenção da Convenção em adequar-se à realidade latino-americana e reconhecer que, muitas 

vezes, a violência contra a mulher ocorre no âmbito familiar/doméstico, e em estabelecer a 

responsabilidade estatal por atos de privados em casos que, devido à vulnerabilidade 

intrínseca ao indivíduo, tal qual o caso das mulheres, a possibilidade de violência é presumida 

(ABRAMOVICH,2010). 

 Ademais, o texto da Convenção de Belém do Pará retoma direitos antes previstos na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tais como o direito a ser livre de violência, o 

direito à vida, à integridade, à liberdade e segurança, à dignidade, à igualdade, ao recurso e ao 

processo judicial, à liberdade de associação e de crença e de acesso às funções públicas 

(OEA, 1994, artigos 3 a 6). Logo, a Convenção de Belém do Pará pode ser compreendida 

como um reforço dos direitos e obrigações previstos na Convenção Americana, não só 

complementando a proteção já existente, mas igualmente possuindo um protagonismo 

próprio, uma vez que se trata do primeiro tratado do Sistema Interamericano voltado à 

proteção da mulher – e independência – já que a sua violação pode ser denunciada sem 

necessária vinculação à Convenção Americana (ROSA; SQUEFF, 2017). 

Cumpre pontuar que o conceito de violência contra a mulher, adotado pela Convenção 

de Belém do Pará, é embasado no conceito estabelecido pela CEDAW, o qual entende como 

violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada em sua condição de mulher que 

implique em violação a sua vida e integridade (física, psíquica e moral) (ONU, 1979, art. 1). 

Ou seja, a partir de um parâmetro de discriminação pelo gênero, tem-se a violação de outros 

direitos da mulher (ROSA; SQUEFF, 2017). Ocorre que a Convenção de Belém do Pará não 
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 Segundo o Artigo 7 (g), Capítulo III da Convenção, os Estados devem estabelecer mecanismos judiciais e 

administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeita à violência tenha efetivo acesso à restituição, 

reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes.  
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 Conforme descrito no Artigo 1 da Convenção de Belém do Pará. 



 
 

define o que significa a violência contra a mulher, podendo ser entendida tanto como 

discriminação pela condição de mulher, quanto pelo gênero.   

 

 

  



 
 

 

 

01. Constanza é um Estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Além disso, é parte da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, tendo reconhecido a competência jurisdicional da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em 25 de março de 1999 e ratificado a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos em 1º de janeiro de 1978. Frisa-se que a República de 

Constanza ratificou diversos tratados internacionais para a garantia e proteção dos direitos 

humanos, tais como: a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher (03/07/1996); a Convenção Interamericana para Prevenir e 

Sancionar a Tortura (20/01/1987); ; a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher (02/09/1982); e a Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes (24/01/2012). 

02. A República de Constanza se localiza no Caribe, ocupando parte do território de uma ilha 

e dividindo-a com outro Estado, o Degrave. Constanza possui uma população de 

aproximadamente 9 milhões de habitantes e seu idioma oficial é o espanhol. Segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), nos últimos anos sua Taxa de 

Desenvolvimento Humano (IDH) aumentou para 0,715, estando em centésimo primeiro lugar 

no ranking de Estados com maior desenvolvimento humano. 

03. Tradicionalmente, a economia de Constanza era baseada na exportação de bens agrícolas 

(açúcar, café, cacau, tabaco etc.) e minerais. Entretanto, nas décadas finais do século XX 

(1980-1999), a República de Constanza transformou-se em uma exportadora de serviços. 

Ainda durante o referido período, o país viu sua dívida externa crescer vertiginosamente, 

alcançando o patamar de US$ 1,5 bilhões. Nos anos 1990, Constanza passou a depender das 

exportações de serviço em turismo e comunicações, assim como das exportações das 

chamadas zonas francas. 

04. Nos últimos anos, a economia da República de Constanza tem tido um significativo 

crescimento, alcançando cerca de 5% ao ano no período de 2005-2016, devido ao dinamismo 

de sua administração. Este crescimento foi liderado pelo consumo final, principalmente o 



 
 

privado, e pela formação bruta de capital fixo, devido a projetos de infraestrutura rodoviária, 

a investimentos no setor de turismo e a construção de escolas e serviços de alojamento de 

baixo custo.  

05. Todavia, existem ainda importantes desigualdades na distribuição de renda do país. Neste 

sentido, o índice Gini foi reduzido apenas marginalmente nos últimos quinze anos, de modo 

que questões como a pobreza, em particular nas zonas rurais, e a distribuição de renda 

continuam a ser um grande desafio. 

06. Os primeiros anos de existência da República de Constanza foram marcados por golpes 

de Estado, ditaduras e uma grande instabilidade política generalizada. As disputas de 

território com o Estado vizinho, Degrave, influenciaram muito em sua história. No começo do 

século XIX Constanza passou por invasões e ocupações por tropas degravenas; no início e em 

meados do século XX, por tropas artesianas
95

, além de sofrer graves crises financeiras e 

guerra civil. 

07. Desde de 1978 Constanza é um Estado democrático, com eleições presidenciais 

realizadas a cada 4 (quatro) anos. Destaca-se que o Estado vem sendo alvo de duras críticas 

no que se refere às políticas públicas e sociais, sobretudo em razão da corrupção, os 

consideráveis índices de analfabetismo e o aumento da violência, principalmente contra a 

mulher. Constanza possui um dos maiores índices mundiais de violência contra a mulher, 

possuindo a maior taxa de feminicídios da América Latina, sendo estes praticados em sua 

maioria de forma muito violenta. 

08. Assim, como forma de amenizar estas violências sofridas,  principalmente por pessoas do 

sexo feminino, o  Estado de Constanza,  adquiriu uma visão em seu artigo 2º, da Lei da 

Juventude
96

, o qual proíbe qualquer distinção em “orientação sexual” na implementação de 

políticas públicas à juventude e, embora a homossexualidade não seja ilegal, ainda há 

discriminação contra membros LGBTI da sociedade, em grande parte devido à forte 

influência da igreja católica no Estado.  

09.  Contudo, no artigo 39 da Constituição de Constanza
97

 proíbe-se todas as formas de 

discriminação, porém não especifica o tema da orientação sexual ou identidade de gênero, 
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 Artesia é uma superpotência econômica, militar e política, sendo Constanza parte da sua zona de influência. 
96
Artigo 2 “O objetivo desta lei é promover o desenvolvimento integral e jovem, independentemente do sexo, 

religião, política, racial, étnica ou orientação sexo e nacionalidade.” 
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Artigo 39 “Todas as pessoas nascem livres e iguais perante lei, recebem a mesma proteção e tratamento, 

gozam dos mesmos direitos, liberdades e oportunidades, sem qualquer discriminação em razão do sexo, cor, 



 
 

cita apenas “condição social ou pessoal”. Antes da última alteração à constituição em 2010, 

houve uma ambiguidade sobre igual casamento; porém, desde 1981 o artigo 55
98

 reconhece 

de fato o casamento e as uniões apenas entre um homem e uma mulher.  

10. Segundo a mídia nacional há evidências de que na Polícia Nacional existem recorrentes 

prisões arbitrárias e, embora as mesmas sejam proibidas pela Constituição, afirma-se que as 

pessoas violam a “ordem pública e o respeito pelos bons costumes”. Ainda de acordo com a 

mídia nacional há informações de que os detidos recebem tratamentos desumanos, que violam 

sua dignidade, e denúncias de negligências e falta de interesse por parte das autoridades 

policiais em casos de crimes de ódio contra pessoas homosexuais e transexuais. Crimes estes 

que não são tratados como crimes de ódio no código penal da Constanza , embora se tenha 

começado a aceitar essa nomeação por promotores públicos para se referir a este tipo de 

ocorrido. 

 

 

 

12. Felipa Martinez nasceu com o nome de “Caetano Martinez”, na República de Constanza 

em 1987. Embora tenha crescido em corpo de menino, desde pequena afirma que, 

independentemente disso, se sente e se considera uma menina. Foi aos 15 anos que, após 

numerosos incidentes de discriminação em sua escola, Felipa (então conhecida pelo nome de 

Caetano Martinez) decidiu contar à sua mãe e à sua irmã o que estava vivendo. No entanto, 

Felipa não comunicou isto publicamente por medo do rechaço que poderia vir a sofrer em sua 

escola, razão pela qual, seguiu sendo conhecida como Caetano Martinez. 

13. Em 2005, Felipa (ainda com o nome de Caetano Martinez) ingressou em uma 

universidade pública no curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Clara, em sua 

cidade natal. Nesse mesmo ano, filiou-se à Associação Estudantil Arco-íris - grupo de 

estudantes LGBTI que busca conferir um espaço livre de discriminação para essa população 

universitária, outorgando-lhes informação útil, apoio e assessoria de diversos tipos 

                                                                                                                                                                                     
idade, deficiência, origem nacional, vínculos familiares, idioma, religião, opinião política ou filosófica, condição 

social ou pessoal.”  
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Artigo 55 “A família é a base da sociedade e o espaço fundamental para o desenvolvimento integral dos 

indivíduos. É constituída por vínculos naturais ou jurídicos, através decisão livre de um homem e uma mulher a 

contrair matrimônio ou pela vontade de ambos em constituir família. 1. Todos têm o direito de formar uma 

família, cuja formação e desenvolvimento de mulheres e homens são iguais em direitos e deveres, com base em 

compreensão mútua e respeito recíproco.” 

 



 
 

(psicológica, legal, entre outras), assim como organizando foros informativos e atos 

reivindicando os direitos da população universitária LGBTI. Todavia, as atividades públicas 

da Associação sempre corriam o risco de sofrer ataques de diversos tipos, visto que o 

ambiente acadêmico era bastante homofóbico, lesbofófico e transfóbico. 

14. Em 2007, quando cursava seu segundo ano de faculdade, e depois de participar 

ativamente do movimento estudantil a favor dos direitos LGBTI, Felipa decidiu tornar de 

conhecimento público que ela era uma mulher em um corpo masculino. Mesmo assim, ela 

continua sendo chamada publicamente de Caetano. Foi então que, aos seus 20 anos, pediu 

para ser chamada de Felipa, conforme a sua identidade de gênero, e começou a modificar o 

seu aspecto físico. Somente então começou a considerar a possibilidade de iniciar um 

tratamento médico que permitisse que o seu corpo físico (masculino) correspondesse a sua 

identidade de gênero (feminina). 

15. Depois de Felipa tornar de conhecimento público a sua identidade de gênero, 

intensificaram-se os tratamentos discriminatórios contra ela por parte da maioria do corpo 

docente da Universidade Federal de Santa Clara e de seus colegas estudantes, os quais se 

negavam a reconhecê-la como mulher e seguiam chamando-a pelo nome que aparecia em seu 

Registro Civil.  

16. No entanto, Felipa havia tentado realizar anteriormente a troca de seu nome, sem êxito, 

pois inexiste uma lei que permite essa modificação na legislação da Estado de Constanza. 

17. A despeito desses obstáculos, conforme Felipa avançava em sua graduação, envolvia-se 

cada vez mais com a referida associação e chegou ao cargo de Presidenta da Associação 

Arco-íris em 2007. Foi a primeira mulher transsexual a ocupar esse cargo. Nesse mesmo ano, 

Felipa iniciou um tratamento hormonal em consulta com um médico privado. Para dar início 

à sua presidência, em março de 2007, na Associação Arco-íris, Felipa organizou um foro 

público sobre os direitos da população LGBTI e como avançá-los na agenda pública. Dias 

antes da atividade, Felipa e outros associados receberam ameaça de morte. Ocorre que,  

especificamente, no dia do foro (18/03/2007), Felipa e outro estudante, Juan Carlos Ramirez, 

encarregado das redes sociais da Associação, foram atacados por grupo de quatro pessoas 

encapuzadas quando se deslocavam ao local da manifestação, levando socos no estômago e 

chutes nas costas. Esse mesmo grupo também vandalizou o espaço físico onde se localizava a 

Associação - dentro do campus universitário. Como resultado desse ataque, Felipa e Juan 

Carlos Ramirez tiveram de buscar auxílio hospitalar para tratar seus machucados e 

suspenderam o foro. 



 
 

18. Após o ataque, as ameaças aumentaram quando Felipa e outras pessoas se reuniram 

novamente em uma Assembleia Extraordinária para discutir as futuras ações da Associação. 

As autoridades judiciais de Constanza não iniciaram uma investigação dos fatos, mesmo 

depois de Felipa e Juan Carlos terem denunciado, por considerarem que, em razão da 

“autonomia universitária”, o ocorrido deveria ser investigado pela própria universidade. 

Embora a Associação tenha solicitado que as autoridades universitárias lhes acompanhassem 

na reunião, essas indicaram que as atividades e a Associação não faziam parte da política 

universitária oficial, e, portanto, não iriam iniciar qualquer investigação sobre os fatos e 

tampouco admitiram as petições pedindo que fossem tomadas medidas de segurança para 

proteger os integrantes da Associação. Uma vez que Felipa decidiu organizar novamente o 

foro que havia sido cancelado por causa do ataque por ela e por Juan Carlos sofrido, ameaças 

de morte foram dirigidas não só à ela e aos seus companheiros da Associação, como também 

à sua mãe, Guadalupe Martinez, por telefone e e-mail. Concomitantemente, um professor e 

uma professora da Universidade a suspenderam de suas respectivas disciplinas, alegando que 

não deveria voltar a aparecer nas aulas, pois uma pessoa “tão revoltada e confusa” não 

merecia graduar-se em uma casa de ensino respeitável. 

19. Em maio de 2007, depois de dois meses de recursos infrutíferos ante instâncias 

universitárias, devido aos ataques sofridos por ela no ambiente acadêmico, e instâncias 

judiciais de Constanza, a mãe de Felipa foi atacada por três homens quando saia de seu 

trabalho no final de maio de 2007 (23/05), os quais lhe disseram que essa era a última 

advertência a “Caetano Martinez” e que ela deveria começar a organizar os ritos funerários 

para enterrar “seu filho”. 

20. Com medo das constantes perseguições, Felipa e sua mãe, em junho de 2007, no começo 

das férias universitárias, decidiram se mudar para a capital de Constanza, a cidade de Paso del 

Mar, pois embora lá não possuíssem conhecidos ou familiares, esperavam encontrar uma 

população mais acolhedora à diversidade. Felipa pediu então transferência de universidade 

para ingressar na Universidade Federal da República de Constanza, em Paso del Mar, para 

prosseguir com seus estudos do curso de jornalismo. Ademais, uma colega da Associação 

Arco-íris a colocou em contato com uma estudante de Direito da Universidade Federal da 

República de Constanza, Olímpia Zuleta, a qual trabalhava com a ONG “Portas Abertas” - 

organização destinada a auxiliar pessoas vítimas de perseguição por questões sexuais ou de 

gênero.  

 



 
 

 

 

21. Tendo em vista as dificuldade que encontrava para que a sua identidade de gênero fosse 

reconhecida, em sua cidade natal, bem como ante o fato de já ter iniciado a terapia hormonal, 

Felipa decidiu que se submeteria à uma operação de redesignação de sexo. Por não possuir 

condições financeiras para cobrir os custos da operação, Felipa procurou o Hospital Público 

Paso del Mar, o mais moderno do país, para realizar o procedimento. O referido hospital faz 

parte do Sistema Nacional de Seguridade Social (SNSS) e atende de forma gratuita a todos os 

cidadãos.  

22. Felipa se apresentou ao Hospital em 01/02/2008, onde foi submetida a vários exames 

psicológicos e médicos. No entanto, lhe foi negada a solicitação da operação, considerando 

que, segundo os protocolos vigentes, esse procedimento era de caráter estético, motivo pelo 

qual não estava coberto pelo Seguro Social. Com efeito, o Diretor Médico do Hospital 

explicou por escrito que“os programas de cirurgia reconstitutiva dessa instituição estão, até 

o momento, dirigidos a uma cirurgia curativa do tipo maligno, além de que a instituição não 

possui regulamentação dentro de seus programas para procedimentos estéticos e de 

vaidade”, e que a cirurgia de redesignação sexual, à data do pedido, não figurava dentro das 

que eram praticadas pelo SNSS, pois “o SNSS foi concebido para curar e prevenir doenças, 

motivo pelo qual a estética e vaidade não formam parte dos objetivos institucionais”. Ainda, 

ressaltou que, embora o SNSS tenha sido criado com base em um plano piloto para elaborar 

protocolos necessários e incorporar esse tipo de cirurgia dentro da seguridade social, os cortes 

realizados pela crise fiscal impediram a continuação desse e  planos pilotos, como 

tratamentos experimentais para pacientes de câncer. Por fim, assinalou que Felipa poderia 

realizar essa cirurgia no setor privado, sem colocar em risco sua saúde. 

23. Frente a essa negativa, Felipa interpôs em 17/05/2008 um recurso de amparo que, 

segundo a Constituição de Constanza, é o meio eficaz do indivíduo buscar a proteção de seus 

direitos fundamentais diretamente no tribunal constitucional, uma espécie de remédio 

constitucional, contra a Direção do Hospital Público Paso del Mar e o SNSS, alegando que a 

negativa de atendê-la violava os seus direitos à saúde, à identidade de gênero, e à igualdade e 

ao acesso aos serviços de saúde. Por meio da Resolução 9967-13 de 31/05/2008, a Corte 

Constitucional rechaçou o amparo acolhendo as razões dadas pelo Diretor do Hospital e 

estimando que não violava seu direito à saúde considerando que esses tipos de intervenções 



 
 

são de caráter estético, motivo pelo qual não poderiam estar cobertas pelo Sistema de 

Seguridade Social, mas poderiam ser realizadas no setor privado. Tão pouco feria seu direito 

à igualdade e identidade de gênero vez que o SNSS é um sistema de saúde criado para curar e 

prevenir doenças, o que não se tratava o caso. 

 

 

24. Frustrada com as situações que enfrentara, Felipa passou a integrar a Associação Los 

Libres, maior referência nacional na organização de eventos direcionados a comunidade de 

transgêneros, voltados a dar visibilidade à problemática das pessoas trans e intersexuais. Tal 

associação também produz manifestos políticos e fornecem auxílio a pessoas vítimas de 

discriminação baseada na sua identidade de gênero. Em certa ocasião, os membros de tal 

associação ingressaram durante a noite, sem permissão, no Palácio Nacional (sede do Poder 

Executivo) e mudaram todos os retratos presidenciais por novas versões, nas quais todos os 

presidentes de Constanza estavam vestidos de mulher. Além disso, no dia da posse do atual 

Presidente Diego Bustamante, em agosto de 2006,  a fim de protestar contra o seu programa 

político conservador, ingressaram no campanário da catedral nacional e abriram uma imensa 

bandeira com a mensagem “Deus é Intersex”. Muitos dos políticos de Constanza se 

ofenderam com a ação e a associação foi qualificada pelo próprio Presidente como uma 

associação “subversiva”. 

25. A Associação Los Libres, em conjunto com outras iniciativas da sociedade civil de 

proteção dos direitos humanos, decidiu organizar uma grande manifestação na cidade, no 

mesmo dia em que seria realizada a marcha do orgulho gay,  tendo em vista diversas 

publicações feitas por jornais locais sobre uma série de brutais assassinatos de pessoas 

transsexuais nas ruas da capital de Constanza. A manifestação teve início  em 29/09/2008, 

com a construção de cinco “blitzes” em pontos estratégicos da cidade. Felipa decidiu liderar 

um piquete que ia ocorrer em frente ao Hospital Público. A manifestação encheu várias ruas 

da cidade e, para a ocasião, Felipa se disfarçou usando uma máscara com o rosto do 

Presidente e levou um cartaz que dizia “#TransLivesMatter”. 

26. O protesto iniciou de forma pacífica, porém os organizadores não tinham informado as 

autoridades locais do evento. Pelo número de pessoas e pela ideia de se organizar piquetes e 

não uma marcha, rapidamente se impediu o livre acesso ao hospital, dificultando a circulação 



 
 

de ambulâncias e do corpo médico. As forças de ordem nacional chegaram, então, ao local, e 

começaram a arrastar os manifestantes. Felipa foi detida e levada à 6ª Delegacia de Polícia da 

Capital, onde foi acusada de um delito contra a segurança e a ordem pública, por ter quebrado 

vidraças de prédios privados e destruído um cavalete de trânsito da polícia civil, conforme 

previsto no recente aprovado artigo 295 do Código Penal
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.  

27. Na Delegacia, às 23h o delegado tomou suas declarações e lhe foi indicado um defensor 

público para assessorá-la. Posteriormente, Felipa foi remetida a uma das celas da Delegacia 

para esperar sua audiência. 

28. Às 10h da manhã seguinte  o juiz penal da 3ª Vara da Capital convocou uma audiência de 

custódia com o intuito de analisar se aplicaria à Felipa a prisão preventiva. Durante a 

audiência, o Ministério Público alegou que Felipa era membro da Associação subversiva, 

com amplo histórico de ações à margem da lei, e que se ela ficasse em liberdade, continuaria 

em contato com a  Associação Los Libres, visto que se tratava de um importante ponto de 

apoio à estudante na cidade, e continuaria praticando atos atentatórios à ordem pública. 

Ademais, salientou que a imputada foi apreendida em flagrante e se tratava de uma 

delinquência organizada, onde os prejuízos foram causados de forma intencional. O promotor 

alegou que havia o risco de Felipa e sua mãe fugir, pois as duas teriam um histórico de  

mudanças repentinas de endereço. O promotor lembrou o fato que as duas mudaram 

rapidamente de sua cidade natal, com qual tinham fortes laços com a comunidade há mais de 

30 anos.  

29. Apesar da defesa de Felipa e seu defensor público, o Magistrado decidiu, em 30/09/2008, 

determinar a prisão preventiva pelo período de um ano atendente às alegações formuladas 

pelo promotor encarregado. Em 01/10/2008, o defensor de Felipa, José Arcadio, recorreu da 

decisão solicitando a liberdade da ré. Subsidiariamente, solicitou que, caso fosse determinada 

a prisão preventiva, Felipa deveria ser encaminhada a um centro penitenciário feminino em 

razão de sua identidade de gênero. Mediante a decisão número 8965-13 de 10/10/2008, o 

Tribunal rechaçou o recurso, reafirmando a existência de perigo de fuga e negando a 

transferência de Felipa a um centro penal feminino, pois ela não havia realizado uma 

redesignação de sexo, sendo o seu corpo, ainda, masculino. 
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Artigo 295 “Aquele que, sem criar uma situação de perigo comum, impedir, dificultar ou obstruir o normal 

funcionamento dos transportes por água, terra ou ar, dos serviços públicos de comunicação ou serviços públicos 

essenciais de saúde e segurança, será reprimido com prisão de dois meses a três anos. A pena será de dois a seis 

anos de prisão se esses atos forem cometidos devido à uma manifestação pública com o uso ou exibição de 

elementos contundentes ou com o rosto coberto de modo a impedir a sua identificação.” 

 



 
 

30. Felipa foi enviada, em 30/09/2008, ao Centro Penal Santa Sofia da Piedade, um centro 

penitenciário para homens localizado ao oeste da Capital e que padece de superlotação desde 

meados de 2006. Nesse centro penal, retiraram sua peruca,  que Felipa usava desde a decisão 

de assumir sua identidade feminina, no começo de 2007, confiscaram suas roupas íntimas 

femininas e próteses mamárias externas e lhe deram um uniforme masculino. No Centro 

Penitenciário, Felipa foi designada à área geral X, onde tinha que dividir uma cela com dez 

outros detentos. Ali, era vítima de perseguições e ameaças por parte dos seus companheiros 

de cela. Em duas ocasiões, à noite, quatro de seus companheiros de cela, em cumplicidade 

com os outros, violaram-a sexualmente. Durante as violações, ameaçavam-a dizendo que se 

denunciasse os fatos a matariam e que “se realmente acreditava ser mulher, que os deixassem, 

já que iria gostar de homens de verdade”. 

31. Devido a essas violações, Felipa sofreu um prolapso retal e fortes sangramentos que a 

levaram à enfermaria do centro penitenciário. Ali, Felipa tentou falar com a equipe médica, 

pedindo que a ajudassem. Embora tivessem conferido atenção médica, lhe disseram que, ao 

menos que interpusesse formalmente uma denúncia, não poderiam fazer nada.  

32. Frente a esses abusos, no dia 30/10/2008, Felipa, em encontro com seu defensor público, 

relatou os abusos que vinha enfrentando.  Assim, seu representante decidiu solicitar à Direção 

do Centro Penitenciário uma realocação no centro para mulheres, visando respeitar a 

identidade de gênero de Felipa, bem como garantir o respeito à sua integridade.  

33. Em atenção ao pedido, o diretor do Centro Penitenciário solicitou uma análise por parte 

do Instituto Nacional de Criminologia que recomendou que Felipa não fosse transferida, já 

que “a presença de um indivíduo do sexo masculino em uma prisão de mulheres poderia 

apresentar um risco para a população carcerária”, e porquê artigo 31 da Lei do Sistema 

Penitenciário da República de Constanza estabelece que a população atendida por esse 

sistema “se estabelece por sexo: os homens e as mulheres têm lugares de alojamento 

distintos”, em conformidade com Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 

Reclusos. 

34. Devido a essas manifestações, o Diretor do Centro Penitenciário recomendou que se 

tomassem medidas para colocá-la em um lugar mais seguro no próprio Centro Penal Santa 

Sofia da Piedade. Porém, ante a superlotação, a única opção encontrada foi realocá-la em uma 

das celas de isolamento, conhecidas como “as tumbas”. Essas celas, destinadas àqueles 

detentos e que haviam cometido algum ilícito dentro na prisão e que representam alguma 

ameaça aos outros, têm uma dimensão de dois metros por um metro e meio, não contando 



 
 

com janelas nem luz solar. Os privados de liberdade nesse setor do centro têm direito a sair de 

suas celas uma hora por dia. O centro penitenciário teve o cuidado de lhe dar alimentação 

adequada, atenção médica e direito de ter visitas uma vez ao mês.  

35. Frente a esse cenário, o defensor de Felipa decidiu interpor um recurso de habeas corpus 

no dia 15 de novembro de 2008 - recurso destinado a liberdade de Felipa -  perante o Tribunal 

de Constanza. O recurso foi negado pelo Tribunal, sob o argumento de que  Centro 

Penitenciário havia tomado as medidas para garantir a proteção e integridade de Felipa, 

mesmo o centro encontrando-se em uma incapacidade material, devido à grave crise fiscal 

que atravessava o Estado, de oferecer outra solução. Além disso, rechaçou uma das alegações 

formuladas, relativa à realocação de Felipa devido à sua identidade de gênero, já que esse 

argumento não seria matéria de habeas corpus, pois não concederia liberdade à Felipa.  

36. Após Felipa permanecer cinco meses em uma das “tumbas”, seu advogado interpôs uma 

solicitação de medida cautelar ante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 15 

de abril de 2009, pois ela se encontraria em uma situação de gravidade e urgência de risco de 

dano irreparável aos seus direitos devido ao seu isolamento no centro Penal Santa Sofia da 

Piedade. A solicitação fazia referência à necessidade de que se ordenasse o fim do isolamento 

de Felipa  e que se aplicasse outra medida distinta de prisão preventiva, ou que ela fosse 

transferida a um centro penal para mulheres. Após solicitar ao Estado informação a respeito e 

receber vários escritos de observações por parte do mesmo, a CIDH concluiu que restavam 

cumpridos os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade, e,  em vista disso, emitiu, 

em 30 de junho de 2009 a Resolução 87/13 solicitando ao Estado de Constanza que adotasse 

todas as medidas necessárias para preservar os direitos à vida e à integridade de Felipa. 

37. Após receber a decisão da CIDH sobre a adoção de medidas cautelares, o Estado realizou 

uma reunião entre as autoridade penitenciárias, o Ministério da Justiça, o promotor 

encarregado do caso e o defensor de Felipa, em 2 de julho de 2009. Embora o Ministério 

Público tenha concordado com a transferência de Felipa a um centro penitenciário para 

mulheres, as autoridades penitenciárias e os assessores do Ministério da Justiça assinalaram 

que isso não era possível, pois Felipa era fisicamente um homem. Após um mês de reuniões, 

em 02 de agosto de 2009, as autoridades competentes decidiram revogar a prisão preventiva 

de Felipa e substituí-la pela apresentação semanal perante o juiz competente e pela proibição 

de sair da capital Paso Del Mar sem autorização judicial, retendo o seu passaporte. Ao ser 

informada dessas medidas, a Comissão revogou as medidas cautelares 05 setembro de 2009. 

No total, Felipa Martinez esteve onze meses em uma prisão preventiva no Centro 



 
 

Penitenciário Santa Sofia da Piedade e nove desses meses passou em isolamento na “tumba”. 

38. Felipa foi, então, levada à julgamento em 08/12/2009 e condenada a cinco anos de prisão 

em aplicação ao artigo 295 do Código Penal, sobre perturbação da ordem pública e 

depredação patrimônio . O seu defensor interpôs recurso de apelação, o qual foi rechaçado 

um mês depois, em 14/01/2010. Além disso, o defensor de Felipa apresentou uma ação de 

inconstitucionalidade do referido artigo 295, por considerar que o mesmo viola o direito à 

liberdade de expressão e o direito de reunião. O recurso, como se encontra, ainda não foi 

julgado pela Corte Constitucional.  

39. Foi determinado que Felipa deveria cumprir a condenação no mesmo centro 

penitenciário, Santa Sofia da Piedade. As autoridades indicaram que, a partir do processo de 

medidas cautelares, foi alterada a Direção do Centro Penitenciário. A nova administração, 

levando em consideração a vulnerabilidade da população LGBTI, habilitou a área geral D do 

referido centro para uso exclusivo e proteção dessa população, onde Felipa foi alocada. No 

entanto, Felipa segue solicitando sua transferência para um centro penitenciário de mulheres.   

 

 

 

 

40. Em 09/06/2011, a Associação Los Libres peticionou à Comissão Interamericana 

alegando que, apesar de Felipa se auto-reconhecer e ser reconhecida socialmente como 

mulher, além disso, a Seguridade Social rechaçou sua solicitação de mudança de sexo, sem 

considerar que esse procedimento é fundamental para sua identidade. Na petição, indicou que 

os fatos eram violadores dos artigos 4, 5, e 24 em relação aos artigos 1 e 2 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, assim como aos artigos 7 e 8 da Convenção de Belém do 

Pará. 

41. Em 09/08/2011, a Associação Los Libres apresentou uma outra petição à Comissão 

Interamericana, em representação à Felipa Martinez, indicando que ela estava sendo objeto de 

inúmeras violações, a saber: (a) mesmo que Felipa se auto-reconhecesse e fosse 

reconhecimento socialmente como mulher, estava em um centro penitenciário para homens, o 

que possibilitou que ela fosse objeto de graves violações não investigadas pelo Estado; (b) ao 



 
 

invés de tomar medidas para proteger Felipa, ela foi submetida a um regime de isolamento; 

(c) não se justificava a prisão preventiva, pois o Estado não considerou que Felipa é uma 

mulher transsexual, com histórico de perseguição, fundada unicamente em sua condição 

física e psíquica; (d) com a aplicação do artigo 295 do Código Penal, o Estado violava o 

direito à livre manifestação. Portanto, alegou-se violação aos artigos 7, 5 e 11 Convenção 

Americana em relação, assim como ao artigo 7 da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher e aos artigos 13, 15 e 16 em relação ao 1.1, 

todos da Convenção Americana.  

42. Ao apresentar essa segunda petição, a Associação Los Libres solicitou a cumulação dos 

casos. Em 30/11/2011, a Comissão comunicou essa solicitação à República de Constanza, a 

qual manifestou-se de acordo com a conexão. Nesse mesmo dia, a Comissão encaminhou ao 

Estado as petições e lhe outorgou o prazo de dois meses para apresentar suas observações. 

Em 05/11/2011, o Estado solicitou a prorrogação do prazo por mais dois meses, a qual foi 

concedido.  

43. Em 05/01/2012, o Estado apresentou as suas observações, alegando que não haviam sido 

esgotados os recursos internos, já que a ação de inconstitucionalidade não havia sido julgada 

pela Corte Constitucional. Além disso, sustentou a incompetência em razão da matéria para 

que fossem reconhecidas as violações aos artigos 7 e 8 da Convenção de Belém do Pará, visto 

que Felipa não nasceu biologicamente do sexo feminino, bem como possui aparelho genital 

correspondente ao sexo masculino. Nesse contexto, sustentou que Felipe não poderá se 

beneficiar dos preceitos trazidos pela Convenção de Belém do Pará, uma vez que não se 

enquadra na concepção de mulher para o qual a referida Convenção é destinada. 

44. Quanto ao mérito, no que se refere ao procedimento de mudança de sexo, o Estado alegou 

que embora a Seguridade Social não contemplasse esse tipo de procedimento, Felipa contava 

com acesso ao Sistema de Seguridade Social quanto a todos os outros tratamentos disponíveis 

e previstos no sistema. Quanto às condições de privação de liberdade, o Estado alegou que foi 

respeitado o devido processo e que sempre buscou encontrar soluções que permitissem a 

proteção de Felipa, garantindo ao mesmo tempo a segurança e a ordem dos centros 

penitenciários.  

45. Em 10/02/2013, a Comissão emitiu o Informe de Admissibilidade Nº 13/16, no qual 

declarou sua competência para conhecer das petições. Em 11/03/2013, o Estado solicitou uma 

reunião de trabalho na sede da Comissão (Washington D.C) para propor uma solução 

amistosa. A reunião, realizada em 06/05/2013, foi infrutífera. 



 
 

46. Em 22/08/2013, a Comissão aprovou o correspondente Informe de Mérito No. 498/16 e 

concluiu que o Estado era responsável por todas as violações alegadas pela representação da 

suposta vítima. Desta forma, realizou uma série de recomendações ao Estado, informadas em 

16/09/2013, quando foi conferido dois meses para apresentação de um informe relativo às 

medidas adotadas para dar cumprimento às medidas formuladas.  

47. Depois de várias solicitações de prorrogação por parte do Estado e ausência de 

informação a respeito do cumprimento das recomendações, a Comissão decidiu submeter o 

caso à Corte Interamericana em 24/11/2013, em razão da violação do artigo 7 da Convenção 

de Belém do Pará. 

 

 

48. Em 27/11/2016, a Corte notificou o caso às partes. Em 27/02/2017, os representantes da 

suposta vítima apresentaram seu escrito de solicitações, argumentos e provas. Em 

27/04/2017, o Estado apresentou sua contestação, reiterando as preliminares arguidas perante 

a Comissão. Após, mediante Resolução do Presidente da Corte, foi convocada uma audiência 

pública do caso para o dia 13/10/2017, onde ocorrerá a deliberação do caso. 
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A história do continente africano é marcada por reivindicações pan-africanistas, que adquirem 

um caráter formal por meio da União Africana (UA), instaurada em 2002, que, através de seus 

diversos órgãos, almeja a integração e união dos Estados africanos no enfrentamento de 

desafios e ameaças no continente (UA, 2017). Com base nestes princípios, em 2014 é 

instaurado o Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA) no qual apresenta-se 

um espaço para articulação conjunta para promoção da paz e segurança no continente. No 

contexto atual, a África enfrenta ameaças das ações de atores não-estatais armados, 

caracterizados como guerrilheiros, separatistas, rebeldes, senhores de guerra e terroristas. 

Sendo assim, este guia baseia-se no preceito de que o CPSUA posiciona o enfrentamento das 

ameaças de atores não-estatais armados no centro da sua agenda, através da articulação 

conjunta como fator chave para o sucesso dos esforços de paz no continente, no sentido de 

fortalecer a capacidade da União Africana em planejar e gerenciar Missões de Paz na África 

(CPSUA, 2017). Nesse sentido, observa-se que existem avanços na promoção da paz e 

segurança na África com a instauração do CPSUA, através da gerência de Missões de Paz e 

articulação conjunta para elaboração de políticas de defesa em âmbito nacional e regional. 

Contudo, o continente ainda enfrenta dificuldades no que tange o enfrentamento de atores 

não-estatais armados em território africano, devido às diferentes motivações históricas que 

movimentam tais grupos. 
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 Graduanda do 8º semestre de Relações Internacionais no Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

Pesquisadora do Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS) – alexia.rosa@gmail.com; 
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 Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); 
102

 Graduanda do 8º semestre de Relações Internacionais no Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); 
103

 Graduanda do 6º semestre de Relações Internacionais no Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); 



 
 

 

 

 

A União Africana (UA), institucionalizada no ano de 2002, consiste na reformulação 

de sua predecessora, a Organização de Unidade Africana (OUA), pois esta última, criada em 

1963, tornou-se obsoleta quanto aos desenrolares e consequências atribuídas ao mundo pós-

Guerra Fria (AKOKPARI, 2016). Sendo assim, no ano de 1999, os chefes de Estado e de 

Governo da OUA emitiram a Declaração de Sirte, na qual solicitavam o estabelecimento de 

uma União Africana, cujo principal objetivo consiste em integrar o continente africano para 

tratar de problemas econômicos, sociais, políticos, bem como inserir-se na economia global. 

Assim sendo, o advento para substituir a OUA foi um grande avanço para uma evolução 

institucional no continente africano. 

A institucionalização da União Africana ocorreu através da Declaração de Sirte, em 

1999, e desde então apresenta uma visão de um continente integrado, novo e dinâmico (UA, 

2017). Desde esta data, até o ano de 2002, foram realizadas inúmeras cúpulas para lançar 

oficialmente a UA, sendo elas: A Sessão Extraordinária de Sirte (1999), a qual estabeleceu a 

União Africana; a Cúpula de Lomé (2000), que aprovou o Ato Constitutivo da União; a 

Cúpula de Lusaka (2001), que orientou a implementação da UA e a Cúpula de Durban (2002), 

que lançou a UA e convocou a 1º Assembleia dos Chefes de Estado da União Africana. 

A partir desta estrutura, a UA idealiza o continente africano engajado em várias 

frentes para desenvolver-se em todos os âmbitos necessários de forma a integrar todos os 

Estados africanos. Para tanto, os objetivos da União Africana são os seguintes: realizar maior 

unidade e solidariedade entre os países e os povos da África; defender a soberania, a 

integridade e a independência de seus Estados-Membros; acelerar a integração política e 

socioeconômica; promover e defender objetivos de comum interesse para o continente; 

incentivar a cooperação internacional; promover a paz, a segurança e a estabilidade em seus 

países; promover a democracia, participação social e governança; promover e proteger os 

direitos humanos; estabelecer condições para atuar na economia global; promover o 

desenvolvimento sustentável; elevar o padrão de vida dos povos africanos; promover 

pesquisas nas áreas de tecnologia e ciência; agir com parceiros internacionais para a 

erradicação de doenças evitáveis; e para o desenvolvimento da saúde (UA, 2017).  



 
 

Para atingir seus objetivos propostos, a União Africana dispõe de inúmeros órgãos, 

sendo eles: Assembleia
104

; Conselho Executivo
105

; Comitê de Representantes Permanentes
106

; 

Comissão
107

; Conselho de Paz e Segurança; Parlamento Pan-Africano
108

; Conselho 

Econômico, Social e Cultural; Tribunal de Justiça; Comitês Técnicos Especializados
109

 e 

Instituições Financeiras
110

. Tendo em vista o escopo deste comitê, a próxima seção 

apresentará o âmbito da instituição e o funcionamento do Conselho de Paz e Segurança da 

União Africana. 

 

 

 

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPSUA), criado em maio de 

2004, é o órgão da União Africana (UA) destinado à prevenção, gestão e resolução de 

conflitos envolvendo o continente africano (UA, 2017). Sendo assim, constituiu-se como 

parte integrante da Arquitetura Africana de Paz e Segurança (APS)
111

, prevista no Ato 

Constitutivo da UA, no qual deu-se a criação do Conselho de Paz e Segurança (AKOKPARI, 

2016). 
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 A Assembleia é composta pelos Chefes de Estado e de Governo ou seus representantes dos Estados-

Membros, caracterizando-se como órgão máximo na estrutura da União Africana (UA, 2017). 
105

 Conselho Executivo é composto pelos Ministros ou outras autoridades dos Estados-Membros, e é este órgão 

o responsável pela Assembleia (UA, 2017). 
106

 O Comitê de Representantes Permanentes é composto por representantes acreditados junto da União, e a 

função principal deste órgão é cuidar do preparo do trabalho do Conselho Executivo (UA, 2017). 
107

 A Comissão da UA é essencial para a gestão das atividades, pois desempenha um importante papel para o 

organismo como um todo, sendo responsável pela articulação dos interesses, planos, estratégias, programas e 

políticas da União. Este importante órgão é composto pelo Presidente e Vice-presidente da UA, oito comissários 

e inúmeros funcionários. Além disso, a Comissão conta com os seguintes portfólios: Paz e Segurança; Assuntos 

Políticos; Infraestrutura e Energia; Assuntos Sociais; Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia; Comércio e 

Indústria; Economia e Agricultura Rural, e Assuntos Econômicos (UA, 2017). 
108

 O Parlamento Pan-Africano é responsável por garantir a participação dos povos africanos nas questões que 

englobam a sociedade, como desenvolvimento, governança e integração econômica do continente. No entanto, o 

protocolo relativo às atividades deste órgão foi assinado pelos Estados-Membros e ainda está em processo para 

sua ratificação (também em processo de estabelecimento está o Tribunal de Justiça. Suas atribuições foram 

elaboradas serão submetidos à Assembleia em Maputo) (UA, 2017). 
109

 Os Comitês Técnicos Especializados tratam de questões setoriais em estão divididos nos seguintes comitês: 

Comitê de Economia Rural e Assuntos Agrícolas; Comitê de Assuntos Monetários e Financeiros; Comitê de 

Assuntos de Comércio, Alfândega e Imigração; Comitê de Indústria, Ciência e Tecnologia, Energia, Recursos 

Naturais e Meio Ambiente; Comitê de Transportes, Comunicação e Turismo; Comitê de Saúde, Trabalho e 

Assuntos Sociais, Comitê de Educação, Cultura e Recursos Humanos (UA, 2017). 
110

 A União Africana possui Instituições Financeiras que impulsionam suas ações, objetivos e estratégias. Como 

instituições financeiras a UA tem em seu organismo o Banco Central Africano, o Fundo Monetário Africano e o 

Banco Africano de Investimentos (UA, 2017). 
111

 A Arquitetura Africana de Paz e Segurança foi formulada pela União Africana em seu ato constitutivo, no 

intuito inicial de buscar um espaço para elencar e debater os problemas pertinentes à ameaça da segurança do 

continente africano, a fim de contê-los, solucioná-los e, caso possível, evitá-los, por meio da promoção dos 

direitos humanos e da governança democrática (AKOKPARI, 2016). 



 
 

Com objetivo propulsor de promover a estabilidade na África, almejando uma atuação 

mais concreta de seus Estados membros no alcance da paz, o Conselho possui em seu âmbito 

a intenção de servir como aviso aos futuros problemas e às situações que poderão vir a, de 

fato, a atingir e prejudicar os africanos. Acerca das dificuldades que o CPSUA busca 

enfrentar, destacam-se os crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade 

(ITAMARATY, 2017). Suas ações envolvem: a prevenção por vias diplomáticas; o peace-

making
112

; e, em últimas circunstâncias, recomenda a intervenção de seus Estados membros 

com a finalidade de alcançar seu desígnio. Além disto, há a viabilidade de promover ações de 

peace-building
113

, as quais possuem foco tanto regional como continental, incluindo 

programas que envolvem questões políticas, sociais, econômicas, militares, securitárias e 

diplomáticas, além de centros de desmobilização (desarmamento, desmobilização e 

reintegração) (UA, 2017). 

A fim de fazer parte do Conselho de Paz e Segurança, os Estados devem apresentar 

um histórico de atuações já exercidas para a manutenção da paz; a capacidade de contribuir 

financeiramente com o Fundo de Paz da União Africana; e uma governança constitucional, ou 

seja, um governo eleito democraticamente e considerado como tal pelos demais 

(AKOKPARI, 2016). Há 15 Estados membros atuantes no CPSUA, eleitos pelo Conselho 

Executivo da União Africana e aprovados por sua Assembleia (UA, 2017). Os mandatos 

variam em grupos de 2 a 3 anos, o primeiro é composto por 10 membros e o segundo, por 5. 

Aqueles os quais possuem seus mandatos finalizados retomam a capacidade de se reelegerem 

no processo seguinte (UA, 2017). Há uma representação equitativa dentre as regiões 

africanas, de acordo com suas dimensões (UA, 2017), sendo elas: África Setentrional (2 

assentos), África Ocidental (4 assentos), África Central (3 assentos), África Austral (3 

assentos) e África Oriental (3 assentos). Uma característica peculiar deste Conselho é a 

questão de nenhum de seus Estados membros possuir poder de veto (AKOKPARI, 2016), 

havendo, portanto, um consenso de acordo com o voto da maioria nas resoluções. Também 

caracteriza-se como um Conselho no qual não há posições/cadeiras permanentes, ou seja, há 

mudanças entre todos Estados-membros. 
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 Referem-se às ações diplomáticas por meio das quais há uma mediação entre as partes de um conflito com o 

propósito de negociar um acordo (UN PEACEKEEPING, 2017). 
113

 Referem-se às ações de longo termo que se dão em qualquer nível de um conflito com a finalidade de reduzir 

o risco de retroceder em avanços já firmados, além utilizar instrumentos para promover uma realidade em que a 

paz e o desenvolvimento sejam desempenhados pelo próprio Estado em questão (UN PEACEKEEPING, 2017). 



 
 

O protocolo que deu origem ao Conselho de Paz e Segurança fora apresentado na 

Primeira Sessão Ordinária da União Africana, na cidade sul-africana de Durban em julho de 

2002. Este protocolo estabeleceu a criação de quatro órgãos, necessários às medidas e ações 

que deveriam ser efetuadas pelo Conselho (CPS, 2002), sendo estes: Panel of the Wise (Painel 

dos Sábios); Continental Early Warning System (Sistema de Aviso Prévio Continental); 

African Standby Force (Força Africana em Estado de Alerta); e Peace Fund (Fundo da Paz). 

O Panel of the Wise (Painel dos Sábios) foi criado a fim de auxiliar o CPSUA na área 

de prevenção de conflitos; os "Sábios" que o compõem referem-se a personalidades africanas 

as quais têm exercido reconhecidas ações nesta área, vindo a serem escolhidos pelo Presidente 

do CPSUA, após consulta aos Estados membros (CPSUA, 2002). O Continental Early 

Warning System (Sistema de Aviso Prévio Continental) foi criado com o objetivo de servir de 

farol às futuras ameaças que poderão infiltrar ou já estão afetando alguma região africana. Por 

meio deste, é feito o estudo e a produção de um módulo abrangendo questões políticas, 

sociais, militares, econômicas e humanitárias (CPSUA, 2002), por meio das quais tornar-se-á 

possível a implementação de medidas de verificação dos avanços em certos conflitos. 

A African Standby Force (Força Africana em Estado de Alerta) é composta por um 

grupo multidisciplinar de civis a militares e instituiu-se com o propósito de agir quando 

necessário e requisitado pelo CPSUA, como em operações de suporte a Missões de Paz e em 

intervenções (CPSUA, 2002). O Peace Fund (Fundo da Paz) foi idealizado e criado para que 

o CPSUA possa arcar financeiramente com suas atividades em todos os âmbitos (CPSUA, 

2002). Este órgão é operacionalizado pelas Regras e Regulações Financeiras da União 

Africana e seus recursos advêm do próprio orçamento da UA, além de contribuições 

voluntárias dos Estados membros e de outras fontes como setor privado e sociedade civil 

africanos. 

Com o intuito de instigar os participantes para analisar e compreender a conjuntura 

africana atual e tendo em vista os conflitos iniciados por atores não-estatais armados no 

continente, o Comitê da União Africana terá como órgão simulado o CPSUA, contendo os 15 

Estados que compõem a mesa de membros de acordo com a sua mais recente eleição, a qual 

ocorrera durante a 28º Sessão Extraordinária do Conselho Executivo, entre 27 e 28 de janeiro 

de 2016, na sede da União Africana em Addis Abeba, Etiópia (UA, 2016). Conforme 

mencionado anteriormente, os Estados membros do CPSUA são distribuídos e eleitos de 

acordo com uma equidade regional, nas quais a África Setentrional possui dois Estados que a 

representam, sendo Argélia (termo de 2 anos) e Egito (termo de 3 anos); a África Ocidental é 



 
 

composta por quatro, sendo Níger (termo de 2 anos), Nigéria (termo de 3 anos), Serra Leoa 

(termo de 2 anos) e Togo (termo de 2 anos); a África Central é representada por três Estados, 

os quais são Burundi (termo de 2 anos), República do Congo (termo de 3 anos) e Chade 

(termo de 2 anos); a África Austral encontra sua representação, de mesmo modo, com três 

Estados, a saber, África do Sul (termo de 2 anos), Botsuana (termo de 2 anos) e Zâmbia 

(termo de 3 anos); por fim, a África Oriental está representada com outros três Estados, sendo 

eles Quênia (termo de 3 anos), Ruanda (termo de 2 anos) e Uganda (termo de 2 anos) (UA, 

2016). 

 

 

 

Em 2004, todos os 55 (cinquenta e cinco) Estados-membros da União Africana já 

haviam ratificado as quatro Convenções de Genebra
114

 e sua regulamentação sobre conflitos 

armados. Todavia, o continente africano ainda enfrenta diversas dificuldades no exercício do 

direito internacional humanitário
115

, considerando-se o aumento progressivo dos conflitos 

armados na última década (EWUMBUE-MONONO, 2006). 

Este cenário configura-se através da insurgência de atores não-estatais no sistema 

internacional contemporâneo, que abarca uma variedade de interações entre indivíduos, 

empresas, grupos, organizações e o Estado, apresentando-se diferentes formas de atuação 

(FAZIO, 2016). Nesse sentido, observam-se divergências na atuação dos Estados, em sua 

condição de atores tradicionais das Relações Internacionais, e dos entes não-estatais, que 

desempenham diversos papeis na sociedade internacional (FAZIO, 2016). 

A emergência destes novos atores configura as Relações Internacionais 

contemporâneas, no que tange a projeção internacional e consequente perda do protagonismo 

Estatal (FAZIO, 2016). Neste sentido, a atuação dos entes não-estatais em um espaço que 

tradicionalmente possui o Estado como ator central, apresenta desafios à manutenção do 

status quo e reflete outros interesses que não somente o nacional, conforme Fazio (2016): 
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 “As Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais são tratados internacionais que contêm as normas 

mais relevantes que limitam as barbáries da guerra. Elas protegem pessoas que não participam dos combates 

(civis, pessoal de saúde, profissionais humanitários) e as que deixaram de combater (militares feridos, enfermos 

e náufragos, prisioneiros de guerra) ” (ICRC, 2010). 
115

 O Direito Internacional Humanitário (DIH) consiste em um conjunto de normas que buscam limitar os efeitos 

dos conflitos armados, proteger as pessoas vítimas de hostilidades, e restringir os meios e métodos de combate. 

O DIU insere-se no Direito Internacional que rege as relações entre Estados através e acordos, tratados e 

convenções (ICRC, 1998). 



 
 

“Isso significa que o Estado mantém-se como ator, não obstante a apropriação dos 

seus espaços e funções por um vasto rol de interesses e demandas, e o consequente 

deslocamento do lugar central na condução da política externa. Junto com ele, 

protagonizando em assuntos diversos, estão os governos subnacionais, indivíduos 

detentores de notável capacidade de influência e posição de comando, corporações 

transnacionais, organizações internacionais e coletividades sociais, a exemplo dos 

movimentos sociais, organizações não governamentais e, dotados de uma visão 

distinta de ação, oposição e enfrentamento, das organizações terroristas e o crime 

organizado. Esses atores enfraquecem o protagonismo unitário estatal e a rígida 

hierarquia realista entre temas, criam novas maneiras de distribuição e exercício do 

poder, e contribuem, assim, para a formação de uma agenda internacional muito 

ampla. Uma vez inseridos no campo das relações internacionais, interagem com os 

Estados na condição de pares, intervêm nas suas relações internas e externas e, direta 

ou indiretamente, de maneira mais ou menos relevante, definem contornos da ordem 

internacional” (FAZIO, 2016, p.90). 

Dentre as diversas manifestações de entes não-estatais estão os grupos armados, que 

consistem em atores que possuem o potencial para empregar armas no uso da força para 

alcançar objetivos políticos, ideológicos ou econômicos (ONU, 2006). Estes entes não fazem 

parte das estruturas militares formais dos Estados, das alianças estatais ou organizações 

intergovernamentais e não estão sobre o controle do(s) Estado(s) em que operam (ONU, 

2006).  

Sendo assim, para este estudo são caracterizados como atores não-estatais armados os 

grupos intitulados como paramilitares, vigilantes, gangues, piratas, redes criminosas, cartéis 

de drogas, senhores da guerra (warlords), grupos terroristas, rebeldes e grupos insurgentes, 

máfias e empresas privadas de segurança (ONU, 2017). Nas seções seguintes serão analisados 

os impactos da presença destes atores no continente africano, assim como as medidas 

internacionais e posições dos Estados para enfrentamento destes. 

 

 

 

A presença e as atividades dos atores não-estatais armados no continente africano vêm 

se desenrolando ao longo da história, modificando-se e encontrando novas maneiras de se 

perpetuarem desde, aproximadamente, a segunda metade do século XX (EWUMBUE-

MONONO, 2006). A partir deste contexto, percebe-se que, concomitantemente, processos de 

independência de Estados africanos ganhavam notoriedade e seus contextos serviram de 

alicerce aos atores não estatais, uma vez que ofereceram uma brecha para que insurgentes 

disputassem o poder. O debate quanto ao melhor caminho a ser seguido consiste em tarefa 

árdua para os governos africanos e, por conseguinte, parcelas de populações africanas 

sentiram-se mal representadas e foram em busca de suas reivindicações.  Com estas 



 
 

reivindicações, parcelas do povo africano começaram a se ramificar em objetivos e crenças 

distintas para conseguir controlar e ditar o poder que lhes fora tomado previamente. 

Este período apresenta-se como a origem da presença dos atores não-estatais armados 

na África e, com o passar do tempo, alguns destes ramificaram-se, como também inspiraram a 

criação de outros, com seus próprios objetivos e vontades. Dentre suas particularidades e 

especificidades nas cinco regiões africanas, seus propósitos acarretaram guerras ideológicas, 

em sua maioria relacionadas com a descolonização, abrangendo pontos referentes a 

separatismo e às identidades, durante o período da Guerra Fria, no pós-Guerra Fria e algumas, 

ainda, adentrando o século XXI (EWUMBUE-MONONO, 2006). Tais conflitos atribuíram a 

estes atores não-estatais armados nomenclaturas comumente disseminadas como, por 

exemplo: combatentes da liberdade, guerrilheiros, separatistas, rebeldes, senhores de guerra e 

terroristas. 

Variados métodos foram e são utilizados pelos atores não-estatais armados no 

território africano, os quais violam o direito internacional e tratados relevantes assinados por 

Estados africanos como, por exemplo, as Convenções de Genebra
116

 e suas regulamentações 

acerca de conflitos armados. A um conjunto de inconveniências, destacam-se: a) as violações 

aos direitos humanos; b) a falta de zelo aos direitos de civis e de prisioneiros de guerra em 

meio aos conflitos; e, c) a escolha de armamentos fora dos padrões internacionais 

(EWUMBUE-MONONO, 2006). Sendo assim, a atuação destes grupos viola os direitos 

humanos universais
117

 e até mesmo o direito internacional humanitário; porém, devemos 

considerar também que os Estados violam, diversas vezes, estes mesmos direitos quando 

atuando contra grupos não-estatais. 

Para fins de discernimento, faz-se relevante analisar brevemente alguns conflitos 

atuais envolvendo atores não-estatais armados na África. Para tal, compreende-se que há falta 

de capacidade dos Estados em gerir seus territórios, uma vez que a União Africana foi 

estabelecida para evitar ingerência externa de países fora do continente em um cenário no 

qual os Estados não apresentam forte ligação entre a população e seus governantes 

(ABUBAKAR & VARIN, 2017). Sendo assim, observa-se que este fator consiste em parcela 
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 As Convenções de Genebra dizem respeito a um conjunto de tratados formulados na cidade suíça os quais 

definiram as leis internacionais do Direito Humanitário Internacional (ICRC, 2010). 
117

 Os Direitos Humanos Universais (DHU), conforme carta das Nações Unidas, são inalienáveis, indivisíveis, 

inter-relacionados e interdependentes, fundados no respeito e dignidade individuais e aplicáveis de forma igual e 

sem discriminação a todas as pessoas. Dentre suas premissas, os Direitos Humanos Universais incluem o direito 

à vida e à liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação (ONU, 2009). 



 
 

propulsora do avanço dos atores não-estatais armados, não somente dentro dos territórios 

nacionais, mas também expandindo-se para o âmbito regional. 

 

 

 

A África do Sul, localizada na África Austral, está sofrendo com o crescimento do 

Estado Islâmico
118

. Assim como outros países africanos, este Estado começou a enfrentar o 

grupo terrorista dentro de suas fronteiras. Tendo em vista que as redes sociais são as maiores e 

mais importantes meios de recrutamento dos terroristas, o grupo radical está fazendo contato 

com a população sul-africana para aumentar seu poderio e está obtendo sucesso para realizar 

suas incursões no extremo sul do continente (THE NEW YORK TIMES, 2016). 

Para o Estado Islâmico, a África do Sul é um território atraente, pois possui uma 

população na qual a maioria dos jovens candidatos advém de famílias de renda média, o que 

reduz o custo financeiro que o recrutamento representa. Além disso, viajar com um passaporte 

sul-africano não suscita suspeitas imediatas, tendo em vista sua posição de passaporte africano 

que consegue acessar o maior número de Estados vizinhos sem necessidade de visto. Desta 

maneira, os sul-africanos podem reservar itinerários que sejam menos acessíveis aos titulares 

de passaportes de outros países (AFRICA REVIEW, 2015). Outro importante fator que 

interessa os terroristas é o setor financeiro do país, uma vez que na África do Sul existem 

inúmeras instituições financeiras que atuam com transferência bancária não-regulamentada e 

que transferem dinheiro para pessoas de outros países (AFRICA REVIEW, 2015). 

O governo está fazendo esforços para desenvolver estratégias para trabalhar com as 

partes interessadas e prejudicadas por grupos terroristas que atuam em seu território, para que 

sejam capacitadas para denunciar potenciais combatentes estrangeiros. O Conselho de 

Segurança das Nações Unidas solicitou aos Estados da comunidade internacional que 

cooperem para enfrentar a ameaça que representam os terroristas do Estado Islâmico. Na 

África do Sul, a legislação relevante é a Lei de Proteção da Democracia Constitucional contra 

o Terrorismo e Atividades Relacionadas, a qual proíbe os cidadãos sul-africanos de 

cometerem atos terroristas no país e em países estrangeiros. Além disso, há o Regulamento da 
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 O Estado Islâmico surgiu na comunidade internacional em 2014, quando conquista grandes territórios na 

Síria e no Iraque. O grupo terrorista é reconhecido por sua brutalidade, com histórico de massacres, abduções e 

decapitações. Seu principal objetivo é estabelecer o ‘Califado’, um Estado governado de acordo com a lei 

islâmica, a Sharia. Em 2015, o Estado Islâmico inicia seus ataques fora do território da Síria e do Iraque, 

expandindo-se para diversos Estados na Europa, África e Ásia (BBC, 2015). 



 
 

Lei de Assistência Militar Externa que impede que os cidadãos sul-africanos participem de 

conflitos armados, tanto nacionais quanto internacionais, com exceção para casos previstos na 

constituição e legislação nacionais. Para combater de forma eficaz o crescente problema dos 

terroristas estrangeiros na África do Sul, especialistas em segurança internacional 

recomendaram que o governo sul-africano estabeleça uma unidade especializada dentro do 

aparelho de segurança nacional para realizar o monitoramento e investigações de suspeitos 

terroristas (AFRICA REVIEW, 2015). 

 

 

 

O Burundi, desde sua independência em 1962, vivenciou sucessivas ondas de 

violência política, com ocorrência de três guerras civis, oito tentativas de golpe de Estado e 

dois genocídios (ICRTOP, 2016). A trágica guerra civil de 1993-2005 resultou na morte de 

mais de 300 mil pessoas e teve seu fim por meio do power-sharing
119

 pactuado através dos 

Acordos de Arusha
120

. 

Os conflitos do Burundi têm características vinculadas às diferenças históricas dos 

grupos étnicos Tutsis e Hutus, mas também estão associados à instabilidade social e 

institucional e à um histórico de políticas discriminatórias. A história do Burundi é similar à 

história de Ruanda, pois a população de ambos os Estados são dos mesmos grupos étnicos e 

vivenciaram diversos conflitos civis. 

A crise política que assola o país atualmente iniciou em 2009, quando o último grupo 

rebelde se transforma em um partido político e inicia diversos atos de violência contra a 

população burundiana (CFR, 2017). O Presidente do Burundi e seu partido, o Conselho 

Nacional para Defesa da Democracia (CNDD)
121

, consolida seu poder sobre o país desde a 

primeira eleição democrática, em 2010. No período antecessor às eleições, membros do 

CNDD intimidaram a oposição através de meios violentos, incluindo tortura e assassinatos, 

em que o principal agente destas ações era a ala jovem do partido, os Imbonerakure (CFR, 

2017). 
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 Moderação por meio da distribuição e compartilhamento do poder (SILVA et al., 2013). 
120

 Acordo de Paz e Reconciliação Arusha para Burundi, assinado em 2000 e implementado em 2005, pelo 

governo da República do Burundi e os grupos de oposição para estabelecer um power-sharing das instituições 

políticas e integrou vários grupos rebeldes nas forças militares do Estado. Este power-sharing ocorre através de 

um sistema de quota que garante uma representatividade balanceada das étnicas Tutis e Hutus (ARUSHA 

AGREEMENT, 2000). 
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 Do original, em francês, Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD). 



 
 

Desde sua eleição em 2010, o Presidente Nkurunziza reduz o espaço democrático 

através de leis que impedem a liberdade de expressão e candidata-se ilegalmente
122

 à um 

terceiro mandato à presidência durante as eleições de 2015 (CFR, 2017).  Esta candidatura 

gera revolta entre a população burundiana, iniciando uma onda de protestos em abril de 2015, 

violentamente enfrentados pela polícia de Burundi (CFR, 2017). Em maio de 2015, o Major 

General Godefroid Niyombare e outros dois oficiais fazem uma fracassada tentativa de golpe 

de Estado e, em julho de 2015, Nkurunziza é reeleito Presidente do Burundi (CFR, 2017). 

A reeleição de Nkurunziza desencadeia uma série de ataques violentos feitos por 

grupos rebeldes em todo o território burundiano. Em dezembro de 2015, as forças militares do 

Burundi mataram mais de noventa pessoas acusadas de serem contrárias ao governo em 

retaliação à um ataque anterior ocorrido em uma base militar em oposição à presidência de 

Nkurunziza (CFR, 2017).  

A candidatura do Presidente Nkurunziza e sua posterior reeleição em 2015 coloca em 

risco a conciliação dos Acordos de Arusha, e a instabilidade política funciona como um 

catalizador para aumentar a violência que já fez milhares de vítimas. O conflito entre grupos 

étnicos continua a assolar o Estado, com diversos momentos de hostilidade entre as forças 

militares do governo e atores não-estatais armados (ICRtoP, 2016). 

Desde 2014, a Comunidade Africana do Leste (EAC)
123

 opera como um ator 

fundamental para resolver a instabilidade política no Burundi. Em maio de 2015, a EAC, o 

Mercado Comum para África Oriental e Austral (COMESA)
124

, a Conferência Internacional 

para a Região dos Grandes Lagos (ICGLR)
125

, a União Africana (UA) e a Organização das 

Nações Unidas (ONU) emitiram um comunicado conjunto condenando os atos de violência 

no Burundi, enfatizando o papel do governo em garantir a segurança de todos os cidadãos e 

respeitar os direitos humanos e o exercício da liberdade durante as demonstrações públicas 

(ICRtoP, 2016). 

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas direciona três especialistas 

independentes para investigar as violações de direitos humanos no Burundi em uma sessão 

especial em dezembro de 2015. A investigação apresenta sistemáticas violações dos direitos 

humanos na Guerra Civil do Burundi, algumas que possivelmente se enquadrem como crimes 
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 De acordo com a constituição do Burundi, os presidentes podem candidatar-se apenas à dois termos de 5 

anos, o que tornaria a terceira candidatura de Nkurunziza ilegal (BURUNDI, 1992). 
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 Do original, em inglês, East African Community (EAC). 
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 Do original, em inglês, Commom Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). 
125

 Do original, em inglês, International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR). 



 
 

contra a humanidade
126

 (HRW, 2017). Após estas alegações, o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU) implementa a Resolução 2303/2016, que autoriza o envio de 228 

oficiais das Nações Unidas para o Burundi com objetivo de permanecerem por um ano para 

analisar o caso de violação de direitos humanos no país (ICRtoP, 2016). 

 

 

 

No Egito, a incidência de ataques terroristas está ficando cada vez maior
127

, devido ao 

surgimento de atores não-estatais armados na região. Após a queda do presidente Hosni 

Mubarak no ano de 2011, o grupo terrorista intitulado como Ansar Beit al-Maqdis emerge no 

território egípcio. A insurgência foi então intensificada pela instabilidade política e repressão 

à Irmandade Muçulmana
128

 após a queda do presidente Mohammed Morsi, em julho de 2013 

(CFR, 2017). O grupo terrorista, junto à outras milícias islâmicas, orientava inicialmente sua 

violência contra as forças de segurança egípcias em retaliação à repressão do governo aos 

grupos islâmicos. Em 2014, o grupo declarou lealdade ao Estado Islâmico, e atualmente é 

conhecido como Wilayat Sayna (CFR, 2017). 

Em julho de 2015, Wilayat Sayna lançou um ataque aos locais militares e 

governamentais egípcios no norte do Sinai, perto da fronteira do Egito com Gaza e Israel, 

resultando na morte de ao menos dezessete soldados egípcios e cem militantes (CFR, 2017). 

Em outubro do mesmo ano, o grupo terrorista reivindicou a responsabilidade pela queda de 

um avião russo, em resposta à oposição russa contra as atividades criminosas do Estado 

Islâmico na Síria. Anterior a este ocorrido, no ano de 2014, o Wilayat Sayna realizou o maior 

ataque terrorista no Egito desde 2005, com dois ataques na península do Sinai matando trinta 

e um soldados (CFR, 2017). 

Tendo em vista os fatores apresentados e a crescente violência dos grupos terroristas 

espalhados pelo mundo, há uma enorme preocupação egípcia sobre a Península do Sinai se 
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 Crimes contra a humanidade consistem em atos cometidos como parte de um ataque generalizado ou 

sistemático dirigido contra qualquer população civil, com conhecimento do ataque (GREPPI, 1999). 
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 O terrorismo no Egito alcançou os níveis mais altos desde 2000. Em 2015, houveram 662 mortes, um 

aumento de 260%, em relação à 2014. No mesmo ano, o Estado enfrentou cerca de 493 ataques terroristas além 

das 750 mortes causadas por ações do grupo Ansar Beit al-Maqdis, filiado ao Estado Islâmico (GLOBAL 

TERRORISM INDEX, 2016). 
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 Movimento social criado por Hassan al-Banna, em 1928, com base no fundamento da renovação espiritual e 

promoção do Islã como princípio ordenador de todas as esferas da vida social. (PIRES, 2013 apud (MITCHELL, 

1969). 



 
 

tornar outro território estratégico do Estado Islâmico, uma vez que facilitaria as operações 

terroristas em todo o Oriente Médio devido à localização geoestratégica em que a península se 

encontra (CFR, 2017). Dessa forma, o Wilayat Sayna poderia ajudar a facilitar outros ataques 

no Egito, aumentando a instabilidade política no país e no seu entorno fronteiriço. 

Para combater os ataques que vem sofrendo por parte do grupo extremista Estado 

Islâmico e para auxiliar a Líbia a combater a milícia islâmica em seu território, o presidente 

egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, solicitou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

estabeleça uma coalizão internacional para enfrentamento das ameaças do Estado Islâmico em 

seu país (CARTA CAPITAL, 2016). Al-Sisi almeja que o CSNU faça esforços para tratar das 

questões de violência contra o Egito e seus países vizinhos e para combater o Estado Islâmico. 

Para o presidente, é crucial que tanto a comunidade internacional quanto a Organização das 

Nações Unidas se envolvam de forma unida para enfrentar e vencer o Estado Islâmico 

(CARTA CAPITAL, 2016). 

Nesse ínterim, o presidente egípcio defendeu que armamentos sejam enviados ao 

governo da Líbia, tendo em vista que o governo líbio solicitou a retirada do embargo 

internacional sobre o comércio de armas ao país, pois somente assim irá retomar o controle de 

seu território (CARTA CAPITAL, 2016). Além disso, os governos da Itália e da França 

disponibilizaram apoio para impedir que o Estado Islâmico faça mais avanços em termos de 

violência e de tomada de territórios. As autoridades italianas afirmaram que Roma avalia sua 

participação em uma possível intervenção militar na Líbia. Já o governo francês realizou um 

acordo para a venda de caças militares ao Egito (GAZETA DO POVO, 2016). 

 

 

 

Na região da África Setentrional, mais precisamente no Estado da Líbia, o qual faz 

fronteira com outros seis Estados africanos e que possui acesso ao Mar Mediterrâneo ao norte 

do território, é perceptível uma crescente atuação do grupo autoproclamado Estado Islâmico.  

Esse ator não-estatal armado teve sua origem no Oriente Médio, quando o então líder da 

coligação Al-Qaeda
129

 no Iraque (AQI), Abu Musab al-Zarqawi, fora morto por um ataque 
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 Al Qaeda é um ator não-estatal armado, conhecido internacionalmente como grupo terrorista, desenvolvido 

pelo saudita Osama Bin Laden no final da década de 1980. Seu objetivo principal é conter a influência do 

Ocidente sobre Estados muçulmanos, buscando impor governos extremistas fundamentalistas baseados na fé 

islâmica (CFR, 2012). 



 
 

aéreo norte-americano em 2006 e, por conta deste fato, seus remanescentes seguidores 

decidiram cortar os laços que os uniam à Al-Qaeda (ABUBAKAR & VARIN, 2017), dando 

início a seu autointitulado califado, denominado Estado Islâmico no Iraque (ISI). A 

possibilidade de desenvolvimento deste grupo deu-se com a instabilidade do governo 

iraquiano de Nouri Al-Maliki e com os efeitos da guerra civil na Síria, levando-os a ampliar 

sua área alcance para além das fronteiras, renomeando-se para Estado Islâmico do Iraque e da 

Síria (ISIS), aonde a lei islâmica, Sharia
130

, é a lei oficial.  

Cinco meses após a tomada de Mosul, no Iraque, o grupo Estado Islâmico fez-se 

presente na Líbia, em novembro de 2014. Militantes do Conselho Shura da Juventude 

Islâmica
131

 tomaram posse do controle da cidade de Derna, localizada na região leste do país, 

alegando que a mesma integrar-se-ia ao ambicionado Califado (ABUBAKAR & VARIN, 

2017). A opção por este Estado africano, assim como pela cidade de Derna, não foram 

escolhas tomadas sem algum significado imbuído, e sim algo altamente estratégico. Ao 

adentrar o Estado líbio, o Estado Islâmico deparou-se com um local, após a intervenção da 

OTAN, a subsequente queda do comando de al-Gaddafi e, logo, seu assasinato, o qual 

encontrava-se dividido e controlado em três partes por grupos armados diversos, que 

conseguiram se difundir após a saída do então líder (ABUBAKAR & VARIN, 2017).  

Ademais, a Líbia tem enfrentado dificuldades para reconstruir instituições estatais em 

meio a crescente violência desencadeada com a morte de al-Gaddafi, em outubro de 2011. A 

força das milícias rebeldes têm aumentado progressivamente, contando, atualmente, com 

aproximadamente 1.700 grupos armados, incluindo combatentes vinculados ao Estado 

Islâmico (CFR, 2017).  Somado a isto, a Líbia, após o mandato de al-Gaddafi, encontrava-se 

vulnerável em meio a uma grande crise política, com as oposições, Casa dos 

Representantes
132

 e Congresso Nacional Geral, controlando regiões opostas do país
133

, que, 

aos olhares do grupo Estado Islâmico, ambos são ilegítimos.  
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 A Sharia refere-se à lei islâmica, significando "o caminho para a fonte de água", a qual rege os direitos 

públicos e privados nos Estados muçulmanos, estes são encontrados no Alcorão, nos textos centrais do Islã e nas 

fatwas (decisões emitidas pelos acadêmicos muçulmanos a fim de esclarecer alguma questão a respeito do 

Alcorão) (BBC, 2014). 
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 O Conselho Shura da Juventude Islâmica, também conhecido como Majlis Shura da Juventude Islâmica, 

consiste num grupo extremista islâmico formado em março de 2014 na cidade de Derna, no Estado líbio (TRAC, 

2017). 
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 No governo da Líbia, a Casa dos Representantes diz respeito ao órgão consultivo e à legislatura do Estado 

(ECFR, 2017). 
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 Os primeiros a leste (com o poder estabelecido em Tobruk) e os últimos a oeste (com o poder estabelecido 

em Trípoli) (ABUBAKAR & VARIN, 2017). 



 
 

Em setembro de 2014 o General Haftar, nomeado da Casa dos Representantes, inicia a 

Operação Dignidade
134

 com objetivo de controlar as regiões Cyrenaica, Benghazi e a parte 

oriental da Líbia, e com foco em atacar os grupos militantes islâmicos instalados em 

Benghazi. Contrário a esse movimento, a aliança das milícias islâmicas forma a coalizão 

Libya Dawn, que controla a Trípoli e grande parte da região ocidental do país (CFR, 2017). 

Ambas coalisões estabelecem seus próprios parlamentos, governos, chefes militares e 

enfrentam a fragmentação interna e divisões entre diferentes grupos (CFR, 2017). 

Por fim, a Líbia serve aos seguintes propósitos do grupo Estado Islâmico: como local 

de recrutamento, devido ao grande número de africanos que atravessam as fronteiras entre os 

Estados para aliar-se à causa; além de servir como local de treinamento, pois já possui um 

relativo arsenal bélico em seu próprio território, não precisando gastar muitos recursos; e 

também como local geoestratégico, pois nele encontram-se campos de petróleo e oleodutos 

(importantíssimos não somente para a África, como também para países ao sul da Europa), 

locais estes que já foram alvos de ataques (REUTERS, 2017). No intuito de desestabilizar 

ainda mais a situação econômica, social e política da Líbia, percebe-se que os atores não-

estatais presentes na região possuem uma gama de possibilidades de interferência e potenciais 

alvos a serem coibidos a suas causas.  

No caso da Líbia, as questões de política interna configuram-se como aquilo que ditará 

o combate ao grupo Estado Islâmico no território. Em dezembro de 2015, com dois governos 

opositores controlando regiões diferentes da Líbia, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

propôs a criação de um Conselho Presidencial com o intuito de moldar um governo unificado, 

composto pelos representantes dos diferentes partidos do Estado (REUTERS, 2015). Estes 

últimos, no entanto, foram relutantes quanto à proposta e decidiram por mais tempo para 

deliberação. Assim, em março de 2016, criou-se o Conselho Presidencial da Líbia, tendo 

como chefe Fayez al-Sarraj, o qual oficializou o Governo de Acordo Nacional
135

, tornando-se 

Primeiro-Ministro deste último. Ambos, o Conselho e o Governo recém-criados, têm em sua 

composição diferentes grupos políticos da Líbia com o intuito de representar aqueles que, até 

então, haviam sendo marginalizados. 

Apesar de se encontrarem dispersos ao longo do território da Líbia (REUTERS, 2017), 

o grupo Estado Islâmico está avançando para o sul rural da cidade de Sirte, pois parte da 
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 Operação Karama (Dignity) realizada no dia 16 de maio de 2014, com objetivo de liberar a Líbia do 

terrorismo e extremismo (TAWIL, 2014). 
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 Iniciativa das Nações Unidas, efetivada em março de 2016, com objetivo de aproximar as duas frentes e criar 

uma governança conjunta (CFR, 2017) 



 
 

mesma foi recentemente catalogada como suas grandes perdas (além de Mossul no Iraque e 

Raqqa na Síria), com o intuito de não apenas reunir aqueles que se juntaram a sua causa, 

como também, principalmente, fortificar um reduto do grupo na África plenamente, com o 

envio e instalação de recrutas do Oriente Médio (THE INDEPENDENT, 2017).  

Sendo assim, em 25 de julho de 2017, houve um encontro, mediado pelo presidente 

francês Emmanuel Macron, em Paris, na França, entre Fayez al-Sarraj, Chefe do Conselho 

Presidencial e Primeiro-Ministro do Governo de Acordo Nacional, e seu maior opositor, o 

General Khalifa Haftar, do Exército Nacional Líbio, também membro do Governo designado 

pela ONU. Após este acontecimento, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apresentou 

uma Declaração Conjunta no dia 27 de julho de 2017, onde alega que é preciso fortalecer o 

diálogo político na Líbia, marcando como um dever da ONU facilitar o diálogo (ONU, 2017). 

Atualmente, a União Africana e seu Conselho de Paz e Segurança promovem encontros entre 

chefes de Estado africanos para tratar do assunto nas mesmas linhas gerais que a ONU propõe 

(CPS, 2016), tendo em vista uma reconciliação da ordem política no intuito de transformar a 

situação na Líbia. 

 

 

 

No Mali, as atividades de atores não-estatais armados têm ganhado um relevante 

espaço desde 2012, com a crise que assolou o país, na qual grupos islâmicos passaram a 

reivindicar independência de uma região no norte, conhecida como Azawad (MAÏGA, 2016), 

que vem sendo reivindicada pelo grupo Tuareg desde 1960 (DUARTE, 2013). Em 2013 a 

situação securitária do Mali entra em declínio, quando o grupo armado do Ansar Dine e o 

Movimento para Unidade Jihad na África Ocidental, com apoio do Al-Qaeda do Magrebe 

Islâmico, opera em direção ao sul do território maliano. Ao deslocarem-se para o sul, os 

grupos armados entram em conflito o exército maliano na cidade nortenha Konna, próxima de 

Bamako, forçando os soldados à recuarem (ONU, 2017). 

Em resposta a esses movimentos, a União Africana e a Comunidade Econômica dos 

Estados da África Ocidental (ECOWAS) iniciam intervenções diplomáticas no Mali. Nesse 

sentido, destaca-se a atuação da Missão Africana de Apoio Internacional no Mali (AFISMA), 

que posteriormente torna-se uma missão das Nações Unidas através de pedido do Presidente 

Interino maliano, reestruturando-se como Missão Integrada Multidimensional das Nações 



 
 

Unidas para Estabilização no Mali (MINUSMA) pela Resolução 2100, de 2012. Nos termos 

da resolução, a Missão operada conjuntamente pela ONU, UA e ECOWAS articula-se para 

engajar o processo de securitização maliano, com objetivo de apoiar as autoridades malianas 

na recuperação das áreas ao norte do seu território sob o controle de grupos terroristas, 

extremistas e armados e de apoiar as autoridades malianas na manutenção da segurança e 

consolidar a autoridade do Estado através de capacidades apropriadas (ONU, 2017). 

Contudo, em 2015 com a ocorrência de novos atentados terroristas, o governo do Mali 

assina um de um tratado de paz com a Coordenação dos Movimentos Azawad (CFR, 2017). 

Porém, ao observar a ineficiência deste tratado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

renova o mandato da MINUSMA através da Resolução 2227, de junho de 2015, na qual 

reafirma o compromisso das partes envolvidas em apoiar a implementação do tratado e 

coordenar o combate à atores não-estatais armados no território maliano (ONU, 2015). A 

última renovação da missão ocorre em 2017, através da Resolução 2364, que estende seu 

mantado para junho de 2018 e reforça as ações voltadas para implementação do tratado entre 

o governo do Mali e os grupos armados, a proteção de civis e estabilização do conflito (ONU, 

2017). 

 

 

 

Na Nigéria, África Ocidental, um ator não-estatal armado assola a região: o Boko 

Haram. O surgimento deste grupo eclodiu no início dos anos 2000 no nordeste da Nigéria, 

mais especificamente nos estados de Borno, Yobe e Adamawa. Há inúmeras explicações para 

o surgimento do Boko Haram, entre elas: motivações religiosas, orientações ideológicas 

salafista-jihadistas
136

, insatisfação socioeconômicas contra o estado da Nigéria, a história da 

militância islâmica radical no norte da Nigéria, fragmentação da “autoridade sagrada”, 

manipulação de elite política para o controle do poder local e central, Estado nigeriano 
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 O termo representa uma metodologia, ou manhaj, de interpretação da religião islâmica. Nesse sentido, 

existem variados grupos que intitulam-se como salafistas, que são, em sua maioria, pacifistas. Contudo, há 

existência de um grupo minoritário que acredita que o movimento Salafi global deve adotar uma posição 

militarista, observando o jihad como uma obrigação vinculativa. Estes grupos salafista-jihadistas concentram-se 

em dois procedimentos: i) a remoção de governantes seculares de terras muçulmanas; ii) a manutenção de 

conflitos perpétuos contra os governos não-muluçuçmanos que intervieram militarmente em terras muçulmanas. 

São estes os grupos que almejam a instituição de um califado muçulmano em terras sagradas (QADHI, 2014). 



 
 

predatório
137

,  a repressão e a flagrante violação dos direitos humanos perpetrada pelo 

exército nigeriano e pelas forças de segurança contra civis inocentes. 

Os movimentos de reforma islâmica no norte da Nigéria, que vão desde a revolução do 

século XIX contra os governantes Habe
138

 até a modernidade ocidental na Nigéria, são 

importantes antecedentes para o surgimento do Boko Haram. Dessa forma, a ideologia de 

Mohammed Yusuf fez uso desta tradição inerente à militância islâmica no norte da Nigéria, 

ganhando força não só por causa de uma reivindicação zelosa por representar o verdadeiro 

Islã, mas também por mobilizar partidários que exploram as questões da implementação da 

Sharia, bem como as queixas contra a corrupção do Estado nigeriano em todos os seus 

âmbitos. Assim, Yussuf almejava a reforma islâmica, com o intuito de reformar o Estado pós-

colonial nigeriano (ABUBAKAR & VARIN, 2017). De fato, é necessário ressaltar que o 

Boko Haram é compreendido atualmente como uma organização terrorista
139

, não somente 

por seu modus operandi
140

 (desencadeamento da violência para causar terror e medo contra 

todos aqueles que se opõem à sua ideologia puritana islâmica), mas também pela declaração 

de seu líder atual – Abu Shekau – em relação à fidelidade e afiliação da organização ao 

Estado Islâmico, indicando sua identificação coletiva com a rede global de terror de jihadistas 

(ABUBAKAR & VARIN, 2017). 

Nesse ínterim, o principal objetivo do Boko Haram é "criar um estado islâmico na 

região do norte, no qual acredita-se que abordaria os males da sociedade, incluindo a 

corrupção e a má governança" (ABUBAKAR & VARIN, 2017), levando a Nigéria aos 

tempos da sua pré-colonização. Ao tornar-se o novo líder do grupo, Abu Shekau salientou sua 

vontade de expandir a violência para outras partes da Nigéria em geral. Estima-se que após a 

repressão de 2009 pelo Estado, a adesão ao Boko Haram expandiu-se rapidamente de cerca de 
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 Instaurado no período que abarca o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, durante governo de 

Babangida, o regime predatório nigeriano é marcado pela concentração de poder na cúpula de governo e pela 

personalização das redes de delegação deste poder. Nesse período, o regime se impõe através da repressão e 

corrupção da administração pública (PONTES, 2016). 
138

 Habe, Dogon, ou Kado são nomes designados a uma antiga étnia africana originária da África Ocidental, 

localizada inicialmente na curva do Níger, na região montanhosa do de Hombori. Esse povo habitava a região 

que corresponde a sete países: Argélia, Burkina-Faso, Costa do Marfim, Guiné, Níger, Senegal e Mauiritânia 

(BARROS, 2004). O nome “Habe” era utilizado por pastores que migraram para aquela região, sendo uma 

palavra designada para se referir aos negros em geral que foram encontrados pelos europeus ao chegarem ao 

território. As primeiras migrações desse povo para o Planalto Central Nigeriano ocorrem em meados de 1230. 

Com o advento do Islã na região, as práticas ancestrais desse grupo foram perdendo espaço (BARROS, 2004). 
139

 O Conselho de Segurança (CSNU) e demais órgãos das Nações Unidas entendem que o Boko Haram 

configura-se entre os maiores grupos terroristas na atualidade, apresentando um histórico de 14 milhões de 

pessoas foram afetadas por seus atos de violência e 8,5 milhões necessitam de ajuda humanitária urgente na 

região da África Ocidental, em 2017 (ONU, 2017). 
140

 Expressão derivada do latim que significa um modo de agir. Amplamente utilizado nas Relações 

Internacionais como um conceito que apresenta uma forma comum de ação identificada em diversos atores. 



 
 

4.000 pessoas em 2009 para entre 6.000 e 8.000 pessoas em 2014 e criou células subterrâneas 

em grandes cidades do norte do Estado nigeriano, como, por exemplo, Kano, Kaduna, Jos, 

Gombe, Yola, Bauchi e Abuja. Estima-se que, entre 2003 e 2016, a violência terrorista de 

Boko Haram no nordeste da Nigéria pode ter levado à morte de mais de 20 mil cidadãos e ao 

deslocamento de mais 2,5 milhões de pessoas, especialmente nas cidades de Borno, Yobe e 

Adamawa (ABUBAKAR & VARIN, 2017). 

Entre 2011 e 2012, foi declarado estado de emergência pelo presidente Goodluck 

Jonathan em regiões dos estados de Borno e Yobe, além da implantação de tropas adicionais 

em inúmeros territórios para combater o Boko Haram. No início das atividades contra o Boko 

Haram, entretanto, algumas tropas foram acusadas de repressão contra civis –principalmente 

em Maiduguri.  Mesmo com este acontecimento, entre 2012 e 2013, a maioria da população 

civil estava disposta a apoiar os soldados na luta contra os terroristas. Isso levou ao 

estabelecimento da Força-Tarefa Conjunta Civil
141

, composta por civis e agências de 

segurança. Em 2011, o presidente assinou a Lei de Prevenção do Terrorismo e, em 2012, o 

Escritório do Assessor de Segurança Nacional (NSA) foi designado Coordenador Nacional 

para o Antiterrorismo para reduzir as lutas internas burocráticas entre as várias agências de 

segurança (ABUBAKAR & VARIN, 2017).  

Em agosto de 2013, o governo federal nigeriano estabeleceu a 7ª Divisão de Infantaria 

com cerca de 8 mil soldados e cobriu a responsabilidade de combater o Boko Haram. Uma 

iniciativa regional também tem sido uma parte importante da estratégia antiterrorista adaptada 

pela Nigéria. Em 2015, o Presidente Mohammadu Buhari assegurou o apoio de países 

vizinhos, incluindo Níger, Chade e Camarões, para criar uma Força-Tarefa Conjunta 

Multinacional que, quando totalmente operacional, consistirá em 8.700 soldados que são 

encarregados de garantir a área da bacia do lago Chad (ABUBAKAR & VARIN, 2017).  

Tendo em vista estes aspectos, a União Africana apoia as estratégias implantadas, pois 

a Nigéria já contribuiu com mais de U$100 milhões para garantir que a operação da Força-

Tarefa Conjunta Multinacional seja bem sucedida. Além disto, o Chade esteve envolvido na 

luta contra o grupo terrorista e suas tropas foram fundamentais para libertar partes do norte de 

Borno. Por enquanto, o governo federal concentrou seus esforços em derrotar o grupo 

terrorista. No entanto, ainda não se sabe se esta estratégia será bem-sucedida para livrar o país 

do terrorismo (EBC, 2015). 
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 Grupo de militantes formado para combater e expulsar os extremistas do Boko Haram da Nigéria e região 

(UN MULTIMEDIA, 2017). 



 
 

Em 2017, o Boko-Haram tem buscado, cada vez mais, financiamento para novos 

ataques terroristas, se utilizando de homens-bomba para possibilitar esses ataques 

(PROTECTIONS SECTOR WORKING GROUP, 2016). A utilização de meios ilícitos 

diversos para a arrecadação de fundos vai desde sequestros seguidos de extorsão, passando 

por tráfico de drogas, até doações voluntárias. No entanto, devido à forte atuação do governo 

nigeriano, o acesso aos fundos bancários do grupo vem sendo cada vez mais dificultados 

(CENTER ON SANCTIONS & ILLICIT FINANCE, 2017). 

A atuação da Nigéria enquanto líder regional também é algo que merece atenção, uma 

vez que é o Estado que mais contribui com recursos tanto financeiros quanto humanos 

(exército) para operações de segurança da região (FREIRE, 2016). Nesse sentido, o Estado 

destaca-se como um dos Estados mais atuantes na União Africana (UA) e na Comunidade 

Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS). Na organização de caráter 

integracionista, a Nigéria, sendo o país mais rico da região, assume papel de liderança, 

oferecendo apoio político e financeiro para movimentos de descolonização (FREIRE, 2016). 

Por fim, destacam-se os esforços nigerianos para construção da Arquitetura de Paz e 

Segurança Africana (APSA), concebida como um aparato de segurança para a UA, uma vez 

que consideram que os blocos sub-regionais auxiliam na construção da segurança no 

continente africano (HAASTRUP & LUCIA, 2016). Ao contribuir para missões de paz da UA 

como a do Sudão (AMIS) e da Somália (AMISOM), e enviando tropas para a Missão de Paz 

no Burundi (AMIB), a Nigéria mostra comprometimento com a construção da paz no 

continente africano, no âmbito da UA (HAASTRUP & LUCIA, 2016). Todas essas medidas 

atestam o comprometimento nigeriano em utilizar-se de sua influência econômica como meio 

de garantir que o objetivo primordial de alcançar a paz no continente africano. 

 

 

 

A República Centro-Africana (RCA) passa por conflitos violentos desde sua 

independência, na década de 1960. Tais conflitos são resultado da aglomeração e criação de 

grupos que ambicionam usurpar o poder ou manter sua liderança política. Devido ao declínio 

das instituições do Estado, incluindo às dificuldades da instituição de estruturas sociais e 

políticas democráticas, juntamente à uma economia que não pode incorporar a maioria da 

população, o país está atormentado pela instabilidade decorrente de atividades de atores não-



 
 

estatais armados (ABUBAKAR & VARIN, 2017). Estes atores são formados por grupos 

armados, milícias, jovens armados e criminosos.  

A violência que atormenta a República Centro-Africana é retratada como um 

confronto religioso entre muçulmanos e cristãos e possui suas origens no conflito de 2003 

entre Bozizé e Djotodia, com milícias armadas inimigas e membros das forças armadas. Tal 

conflito iniciou-se como um desafio à liderança política e ao poder da RCA, pois Djotodia 

queria usufruir do poder a fim de alcançar seus interesses e Bozizé almejava a manutenção do 

poder (ABUBAKAR & VARIN, 2017). Nesse sentido, os relatos e as notícias dos relatórios 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) indicam que o uso de 

milícias e exércitos rebeldes foi uma prática comum utilizada principalmente pelas elites com 

o intuito de desestabilizar o país ao demonstrar sua autoridade e proeza.  

Com base nas décadas de violência e instabilidade ocorridas desde a independência, 

institui-se a Séléka, uma insurgência liderada pela coalizão de atores não-estatais armados 

vinculados a grupos muçulmanos, cujas ações resultam na deterioração da infraestrutura de 

segurança da capital Bangui e do aumento das tensões étnicas (CFR, 2017). Em dezembro de 

2012, os combatentes da Séléka iniciaram uma ofensiva contra o governo centro-africano e 

conquistaram a capital Bangui para efetivar o golpe de Estado realizado em março de 2013. 

Em resposta à brutalidade das forças do grupo muçulmano, são criadas forças anti-

balaka
142

 através da coalisão de atores não-estatais armados vinculados a grupos cristãos, que 

iniciam uma repressão violenta aos combatentes da Séléka. Em setembro de 2013, a repressão 

das forças anti-balaka resulta em milhares de deslocamentos internos para áreas controladas 

pela Séléka (CFR, 2017). A recente violência no Estado em questão também é uma 

continuação de práticas de violência contra a sociedade que vem de uma longa data de 

existência, embora existam novas dimensões, especialmente na manipulação de identidade 

religiosa para fins de mobilização e perpetração de violência nas crises de setembro de 2013 

(ABUBAKAR & VARIN, 2017).  

As milícias que fazem parte dos inúmeros conflitos sociais deflagrados na RCA são 

formadas por homens e jovens armados que são lideranças pró ou anti-regime ou pró ou 

antipolítica (ABUBAKAR & VARIN, 2017). Majoritariamente, estes homens são das aldeias 

do Estado. Dessa forma, caracterizam-se como atores não-estatais armados que operam fora 
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 O grupo anti-balaka é composto, em sua maioria, por adolescentes analfabetos cujas famílias foram mortas e 

suas aldeias queimadas pela força Séléka. Surge durante do reinado de Djotodia, na RCA, quando muitos cristãos 

são perseguidos. O grupo inicia sua retaliação com a ascensão de Samba-Panza, presidente interina do expulso 

Bozizé, que almejava a paz sobre os históricos conflitos étnicos (KAH, 2016).  



 
 

dos quadros institucionais e usurpam a liderança política. Estas milícias são compostas de 

equipes heterogêneas de ex-soldados, mercenários, jovens desempregados com armas e 

bandidos que formam grupos étnicos ou religiosos dominantes (ABUBAKAR & VARIN, 

2017). Além disso, estes grupos monopolizam os atos de violência em determinadas regiões 

de acordo com seus critérios e interesses. Os últimos conflitos deixaram inúmeras vítimas: 

mais de 5 mil mortes, 450 mil refugiados, 6 mil vítimas de violência sexual e o recrutamento 

forçado de 10 mil crianças-soldado (ONU, 2016). 

Na República Centro-Africana, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre 

Mercenários solicitou que enfrente o que chamou de “ameaça de combatentes estrangeiros” 

no país. Segundo o grupo, os mercenários estão se juntando a bandos armados locais e 

causando o aumento da violência (RÁDIO ONU, 2016). Estes mercenários estão sendo 

integrados majoritariamente ao grupo muçulmano Sélékas. Dessa forma, o Grupo de Trabalho 

da ONU realizou uma visita à República Centro-Africana para analisar os problemas da 

região, principalmente ao que tange a questão dos mercenários. Para os especialistas que 

estiveram na visita, estes homens vêm de outros países africanos – como Camarões, Chade, 

Níger e Sudão (CRF, s.d.) 

 

 

 

Na República Democrática do Congo, ocorrem conflitos armados envolvendo atores 

não-estatais que abrangem uma série de aspectos, sendo eles étnicos, políticos e econômicos, 

agravados por questões relacionadas à divisão de terras agricultáveis (PEREIRA & 

AGUILAR, 2014). Acredita-se que existam cerca de 70 grupos armados atuando em território 

congolês, causando temor em comunidades locais e expondo o frágil controle governamental 

na região, gerando um fluxo de refugiados de 450 mil pessoas (CFR, 2017). Em 2013, o 

exército congolês venceu o grupo rebelde M23, trazendo esperança do fim do ciclo de 

violência que assolava o país. A existência desses outros 70 grupos mantém o estado de 

tensão em que se encontra a região.  

Ainda que o governo congolês e seus parceiros internacionais tenham procurado 

investir em programas de estabilização, esforços para a desmobilização de grupos rebeldes e 

reformas no setor de segurança, os grupos armados presentes na região contam com aliados 



 
 

estrangeiros, entre eles as Forças Democráticas de Libertação de Ruanda (FDLR)
143

 

(STEARNS & VOGEL, 2015). Além desse grupo, as Forças Aliadas Democráticas (ADF)
144

, 

de Uganda, e Forças Nacionais de Libertação (FNL)
145

, do Burundi, possuem papel de 

importância na cooperação com grupos armados na RDC, ainda que sejam menores 

(STEARNS & VOGEL, 2015). 

 

 

 

Na região da África Oriental, onde se encontra o Estreito de Bab-el-Mandeb, que liga 

o Mar Vermelho ao Oceano Índico, perpassando o Golfo de Áden e separando o continente 

africano do asiático, constatam-se ações de pirataria ao redor da costa da Somália. O Estreito 

de Bab-el-Mandeb percorre uma área próxima da Somália, assim como o Golfo de Áden, e 

por eles costumam trafegar muitos navios de carga, tanto em direção ao Mar Vermelho como 

ao Oceano Índico. Por conta do relativo pequeno espaço disponível para os navios atracarem 

nesta área, indivíduos cometem pequenos roubos às cargas daquelas embarcações que 

estavam perto das costas (ABUBAKAR & VARIN, 2017). 

A pirataria conseguiu se desenvolver na região no período em que se iniciou o regime 

ditatorial socialista de Siad Barre
146

, iniciado em 1969, alguns anos após a independência de 

sua então metrópole, a Inglaterra, e perdurou até 1991. Siad Barre ficou no poder durante a 

Guerra Fria e, assim, a Somália buscou aliar-se à União Soviética (URSS), visto que tal país 

concedia auxílio a países africanos com quem era politicamente alinhada, no intuito de 

garantir o apoio das nações quando confrontava seu opositor, os Estados Unidos 

(VISENTINI, 2016). 
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 As Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR) consistem em grupo de atores não-estatais 

armados formado por hutus ruandeses vinculados ao genocídio de Ruanda (1994) e inclui membros do exército 

ruandês do período do Presidente Habyarimana e das milícias extremistas Interahamwe. Após o Genocídio, este 

grupo concentra-se no Leste do Congo e forma a FDLR. Durante sua presença no Congo, a FDLR se alia ao 

presidente congolês Laurent-Desiré Kabila, após 1998, para combater a influência do regime ruandês no Leste 

do Congo (FERREIRA, 2012). 
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 As Forças Democráticas Aliadas (ADF), também conhecida como Exército Nacional para a Libertação do 

Uganda (NALU), é fundada em 1990 pelo rebelde ugandês Jamil Mukulu e congrega apoiadores dos antigos 

regimes de Idi Amin e de Milton Obote na Uganda (FERREIRA, 2012). 
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 Grupo guerrilheiro hutu que se localiza nos arredores da capital, Bujumbura (GLOBAL SECURITY, 2011). 
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 Siad Barre, líder do Partido Socialista Revolucionário Somali, foi o terceiro presidente da Somália, seu 

regime, instaurado em 21 de outubro de 1969, é considerado como esquerdista e anti-imperialista (VISENTINI, 

2016). 



 
 

Porém, nos últimos momentos da Guerra Fria, a URSS já não detinha o mesmo poder 

de barganha e dispensou o suporte que prestava na África; logo, a Somália buscou nos EUA 

um novo parceiro (VISENTINI, 2016). Por mais diferentes que as ideologias das grandes 

potências fossem, ambas foram responsáveis por disponibilizar armamentos em suas trocas 

com o Estado africano. Estas armas serviram aos propósitos daqueles que queriam o fim do 

regime de Siad Barre, dando início da Guerra Civil Somali em 1990. No ano seguinte, 

senhores de guerra ("warlords", em inglês) e rebeldes conquistaram seu objetivo; entretanto, 

não entraram em consenso de como alocar o governo e começaram a construir seus próprios 

"feudos" no território (ABUBAKAR & VARIN, 2017). 

A rivalidade entre estes diferentes donos de terra prejudicou a já instável população 

somali, exacerbando o caos político e econômico e a pirataria. Isto ocorre por conta da 

fragilizada capacidade do governo da Somália, que hoje em dia se encontra defasado em 

diferentes regiões, como a Puntlândia e a Somalilândia (autodeclarados territórios autônomos 

do Estado), em combater pescarias ilegais feitas por estrangeiros e em garantir a segurança do 

seu território ultramarino vulnerável. 

Além disso, a Somália enfrenta, desde 2006, a forte presença do al-Shabab
147

, que atua 

em áreas nas quais o governo somali possui dificuldades de atuação. Apesar do fortalecimento 

do governo ao longo dos anos, o grupo terrorista alcança seu ápice em 2011, quando controla 

partes da capital, Mogadishu, e do porto de Kismayo (CRF, 2017). O al-Shabab é afiliado ao 

Al-Qaeda e atualmente perdeu seu poder de fogo no país. Contudo, ainda existem cerca de 

nove mil soldados remanescentes em território somaliano, os quais continuam a dominar 

grande parte das áreas rurais nas partes sul e central do território (CRF, 2017). 

A respeito do problema de pirataria na costa da Somália, grandes avanços foram 

feitos, havendo diminuído drasticamente, ainda que se tenha conhecimento de um certo 

número de infrações identificadas nos últimos meses (IBM PIRACY REPORTING CENTRE, 

2017), foram menores em relação aos grandes picos. Tudo isto se deve à atenção prestada pela 

comunidade internacional, uma vez que as embarcações referentes a negócios internacionais 

são traçadas em rotas pelo altamente estratégico Estreito de Bab-el-Mandeb. Portanto, houve 

um consenso em diminuir este problema e, em 14 de janeiro de 2009, criou-se o Grupo de 
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 Grupo terrorista vinculado ao al-Qaeda que luta pela criação do Estado Islâmico na Somália, com origem no 

antigo grupo Al-Ittihad Al-Islami (AIAI, ou “União do Islã”). O al-Shabab atua principalmente em território 

somali, porém já realizou ataques em Uganda (2010) e Nairóbi (2013) (MASTERS & SERGIE, 2015). 



 
 

Contato sobre a Pirataria ao longo da Costa da Somália
148

, com sede em Nova York, a fim de 

debater questões pertinentes à segurança da região e à forma como Estados, Organizações 

Internacionais e Organizações Não-Governamentais poderiam, de fato, ajudar (CGPCS, 

2017). 

De 2013 a 2016, a pirataria na Somália caiu relativamente (ABUBAKAR & VARIN, 

2017), porém, durante o primeiro semestre de 2017, este número aumentou e as ocorrências 

estão voltando a se tornarem frequentes (CONTROL RISKS, 2017). Isto indica que, mesmo 

com todos os esforços internacionais, a pirataria continua ativa, não deixando de sair do posto 

de ameaça às embarcações que por lá trafegam. 

 

 

 

No Sudão do Sul, país mais novo do mundo, há uma Guerra Civil ocasionada por 

disputas políticas com origem no período da instituição do novo governo
149

. Sendo assim, a 

Guerra Civil inicia-se com a erupção da violência entre os soldados das guardas dos 

presidentes do Sudão do Sul e agrava-se com a acusação de golpe de Estado do Vice-

Presidente Machar (CFR, 2017). Desde o início do conflito, os atores não-estatais armados 

massacraram a população sul-sudanesa e suas origens étnicas, além de violentarem mulheres e 

recrutarem crianças para seus exércitos (CFR, 2017). Nesse período, cerca de 50 mil pessoas 

foram mortas e mais de 1,5 milhões foram deslocadas internamente. 

Em 2015, mediante ameaça de sanções internacionais e através de diversas rodadas de 

negociações apoiadas pela Autoridade Intergovernamental de Desenvolvimento (IGAD)
150

, o 

Presidente Kiir assina um Acordo de Paz
151

 com o líder rebelde e antigo Vice-Presidente 

Machar, para iniciar um cessar-fogo e para facilitar as negociações de paz (CRF, 2017). Em 

2016, com o retorno de Machar para capital Juba e o juramento como Vice-Presidente do 

Sudão do Sul, o conflito entre as partes recomeça, causando um fluxo migratório de milhares 

de deslocamentos internos. 
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 Tradução livre do original, Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia – CGPCS. 
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 No qual são eleitos o Presidente Salva Kirr, da etnia Dinka, e Vice-Presidente Riek Machar, da etnia Nuer, 

apresentando-se a representatividade dos dois maiores grupos étnicos presentes no território sul-sudanês.  
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 No original, em inglês, Intergovernmental Authority on Development (IGAD). 
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 Acordo para Resolução do Conflito na República do Sudão do Sul para estabelecer um cessar-fogo 

permanente e para tratar dos acordos em segurança transicional (IGAD, 2015). 



 
 

Com o término dos Acordos de Paz entre Kiir e Machar e a retomada dos conflitos 

internos, observa-se a relutância em acordar em soluções pacíficas para este embate. Grupos 

de atores não-estatais armados, incluindo o Exército Popular de Libertação do Sudão 

(SPLA)
152

, vinculado ao governo sul-sudanês, cometeram diversos atos de violência contra a 

população, especialmente mulheres, crianças e agentes humanitários (CFR, 2017).  

Sendo assim, após análise da presença dos atores não-estatais armados e de seus 

respectivos meios e procedimentos, faz-se importante frisar que os mesmos não se enquadram 

apenas em um Estado, mas afetam e desestabilizam, por conseguinte, os demais, tanto os 

vizinhos fronteiriços como aqueles que se encontram a largas distâncias. Tal característica é 

comum a este tipo de ameaça, como dito anteriormente, pelo fato de os mesmos conseguirem 

se desenrolar ao longo do tempo, modificando-se e encontrando novas maneiras de se 

infiltrarem e perpetuarem em territórios já abalados com seus aparecimentos, bem como em 

lugares ainda não preparados para se defender. 

Atualmente a grande presença do Estado Islâmico não é algo que se possa ignorar, 

visto que, mesmo com algumas recentes perdas de territórios, considerados historicamente 

importantes a eles, o grupo tem suas inúmeras ramificações em campos de recrutamento, 

treinamento e de ação efetiva ao longo da África e outros pontos do globo. Um exemplo 

bastante intrigante e relevante ao estudo destes atores não-estatais armados na manifestação 

de vínculo do Boko Haram ao grupo Estado Islâmico, cujas raízes, por sua vez, estão no 

Oriente Médio, mas que, no entanto, também se encontra em outros Estados africanos, como 

descrito no caso da Líbia. A pirataria na Somália pode ser um dos casos mais explicativos, 

pois, a partir dela, vários negócios internacionais, por entre e para além da África, são 

afetados e, por se manifestar de costa a costa, acabam sendo tanto prejudiciais na África 

Oriental como na África Ocidental.  Há de se ter em mente o poder pertencente a estes atores 

não-estatais armados e suas respectivas estratégias, visto que os mesmos conseguem 

influenciar um amplo e variado conjunto de indivíduos, persuadindo-os a ir de encontro com 

seus objetivos centrais, representando, de igual modo, um perigo para a comunidade 

internacional. 
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O processo histórico do continente africano possui singularidades em termos de 

construção das sociedades, culturas e formação dos Estados se comparado aos padrões das 

nações europeias. Estas características, somadas aos processos de colonização e de 

independência e posterior composição das fronteiras nacionais, torna complexo o processo de 

formação dos Estados africanos e o decorrente exercício da soberania (HERBST, 2000). 

O período de colonização consiste em fator determinante para construção atual das 

sociedades presentes no continente africano. Através da ocupação das potências europeias, a 

África teve seus recursos naturais extraídos e sua população escravizada, além de servir como 

referência geoestratégica para os interesses das metrópoles europeias em termos de exercício 

de influência regional (HERBST, 2000). Ao instalarem-se em território africano, os Estados 

europeus instauram um sistema de governo com objetivo de manter o controle das colônias 

para servir de acordo com seus interesses (KANJA, 2008). 

Nesse sentido, o período das lutas pela independência surge como marco histórico do 

processo de pan-africanismo
153

 e sentido de unidade africana motivado por crenças 

nacionalistas (MAZRUI & WONDJI, 2010). No final do século XX e início do século XXI 

são instaurados os Estados africanos contemporâneos, com sistemas de governo centrados 

principalmente em monarquias e repúblicas (KANJA, 2008).  

Após a independência das colônias africanas, os recém-instaurados Estados-nação 

enfrentam dificuldades em termos de institucionalização e burocracia (KANJA, 2008). A falta 

de experiência no exercício da soberania do Estado-nação reflete na percepção da população 

sobre a governança dos novos governos africanos. Sendo assim, este complexo processo 

torna-se um desafio aos Estados, no sentido de promover eleições democráticas, de 

estabelecer bases fortes para garantia da paz e segurança da população e do território e de 

relacionar-se com os Estados vizinhos em um complexo cenário regional e internacional. 

A ascensão de atores não-estatais armados oriunda destas dificuldades institucionais 

enraizadas na história do continente africano sustenta a série de conflitos que ocorrem em 

                                                           
153

 Movimento de ativistas negros em prol da valorização da coletividade africana. Na história do continente, 

apresenta-se principalmente em dois momentos: i) Entre o século XVIII e XX através da construção de visões 

positivas e internacionalistas acerca da identidade étnico-racial africana e possui como precursores E. Blyden, S. 

Williams, J. Hayford, B. Crowther, J. Horton, M. Garvey e W. E. Du Bois; ii) A partir de 1945, como parte 

integrante das lutas de independência nacional e o neocolonialismo sul-africano, com o destaque de intelectuais e 

ativistas como G. Padmore, C.A. Diop, L. S. Senghor, A. Césaire, F. Fanon, K. N’Krumah, N. Azikiwe, A. 

Cabral e J. Nyerere (BARBOSA, 2015). 



 
 

território africano, revelando a grande dificuldade desses Estados em lidar com questões 

relacionadas à paz e segurança (VISENTINI, 2016). Nesse sentido, a instauração da União 

Africana, como símbolo do pan-africanismo e dos movimentos de integração do continente, 

bem como a posterior instituição do Conselho de Paz e Segurança (CPSUA), apresenta-se 

como mecanismo para enfrentamento conjunto das ameaças dos atores não-estatais armados 

na África de maneira local e integrada. 

Contudo, apesar de observados significativos avanços nas instituições burocráticas dos 

Estados-nação africanos e nos mecanismos de defesa e segurança nacionais, regionais e 

continentais, ainda há insurgência de conflitos regionais envolvendo atores não-estatais 

armados. A crescente violência ocasionada pela presença destes atores no continente 

apresenta diversos desafios para as políticas de defesa e segurança dos Estados africanos.  

Devido à crescente interdependência dos Estados-nação no contexto de globalização, 

no que tange a ocorrência de grandes fluxos migratórios, fluxos de bens e capitais, e 

facilitados meios de comunicação e transporte, os centros urbanos tornam-se cada vez mais 

vulneráveis à violência de atores não-estatais armados (TORKELSON, s.d.). Neste contexto, 

observa-se que, nas últimas décadas, algumas áreas urbanas africanas tornaram-se locais de 

violência e conflito, assim como palco de diversos atentados terroristas
154

. As cidades 

tornaram-se cenários complexos onde grupos de atores não-estatais armados podem desafiar a 

autoridade e soberania dos governos nacionais (TORKELSON, s.d.). 

O surgimento de grupos armados e sua capacidade de formar sistemas de autoridade 

paralelos tem sido estimulado pela globalização, urbanização e corrupção (TORKELSON, 

s.d.). Através da globalização, atores não-estatais armados acumularam poder ao longo dos 

anos, como reflexo das mudanças político-sociais ocasionadas com o fim da Guerra Fria, e 

atualmente possuem conexões globais e acesso a mercados ilícitos multimilionários. Com este 

arranjo de financiamento internacional, a atividade dos atores não-estatais armados torna-se 

mais rentável e com rápida expansão pelo continente africano (TORKELSON, s.d.). 

Nesse sentido, a rápida urbanização das cidades africanas resulta na instituição de 

“áreas cinzas”
155

 que enfrentam dificuldades em termos de acesso às capacidades dos 

governos em providenciar segurança e serviços sociais à população (TORKELSON, s.d.). Ao 
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 Áreas isoladas ou localizadas nas extremidades do território, cujo acesso de instituições governamentais é 

limitado ou dificultado (TORKELSON, s.d.). 



 
 

observar estes cenários, os atores não-estatais armados encontram um espaço para realizar 

suas atividades e para exercer sua influência na sociedade africana. 

Para enfrentar estes desafios, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana 

posiciona o enfrentamento dos atores não-estatais armados no centro da sua agenda, atuando 

em consonância com os princípios defendidos pelas Nações Unidas através do seu Conselho 

de Segurança (CPSUA, 2017). Além disso, o CPSUA destaca a propriedade africana como 

um fator chave para o sucesso dos esforços de paz no continente, no sentido de fortalecer a 

capacidade da União Africana em planejar e gerenciar Missões de Paz na África (CPSUA, 

2017). 

Nesse sentido, destaca-se a elaboração, em 2015, da Declaração de Windhoek156 que 

propõe o debate sobre as operações do CPSUA no enfrentamento do terrorismo e ameaças de 

grupos não-estatais armados (CPSUA, 2015). A Declaração, acordada entre os Chefes de 

Estado membros da União Africana e representantes das entidades regionais de mecanismos 

para prevenção e resolução de conflitos, institui-se no escopo da implementação da Agenda 

2063
157

. 

Através deste documento, os Estados manifestam a importância da promoção do 

diálogo e intercâmbio de experiências com intuito de garantir melhores práticas no 

enfrentamento da ameaça de atores não-estatais armados em território africano (CPSUA, 

2015). Nesse sentido, os Estados posicionam o enfrentamento do terrorismo no centro da 

agenda, considerando-se os recentes efeitos do mesmo no continente africano através de 

ataques violentos de diversos grupos vinculados ao Estado Islâmico (CPSUA, 2015). 

Destacam-se os ataques na Somália, Mali, Nigéria, Camarões, Chade, República Centro-

Africana e Líbia, onde os conflitos armados desencadeiam crises humanitárias de grandes 

proporções. Contudo, observa-se que as condições atuais que abastecem o extremismo 

violento não devem rescindir no futuro próximo, especialmente devido às dinâmicas 

desencadeadas no Oriente Médio e a crescente globalização (CPSUA, 2015). 
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 Declaração de Windhoek estabelecida em 2015 durante o 6ª Annual High-Level Retreat of Special Envoys 

and Mediators on the Promotion of Peace, Security and Stability in Africa da União Africana. A reunião ocorreu 

na Namíbia, nos dias 21 e 22 de outubro, sobre o tema: “Silenciando Armas: Terrorismo, Mediação e Grupos 

Armados” (CPSUA, 2015). 
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 Documento que promove a integração africana com base no pan-africanismo com objetivo de construir um 

continente próspero. Através da instituição de boa governança, paz e segurança, a Declaração almeja promover 

as heranças culturais e valores em comum com base no desenvolvimento dos Estados visando o potencial da 

população e da projeção internacional do continente (UA, 2015). 



 
 

Além disso, os Estados-membros da União Africana argumentam que o terrorismo não 

deve ser visto como um fenômeno estático, uma vez que sua natureza muda ao longo do 

tempo e da localização. Este fenômeno foi conceituado, e de fato definido, de diversas 

maneiras, nem todas consistentes, por meio da legislação nacional dos Estados africanos e da 

definição apresentada por organismos internacionais. O terrorismo, o extremismo violento e o 

extremismo religioso são usados indistintamente, com tendência a associar o fenômeno 

exclusivamente ao extremismo religioso, especialmente algumas versões do islamismo 

militante (CPSUA, 2015). 

Por conseguinte, os Estados acreditam que um certo nível de consenso sobre a forma 

como esses conceitos são definidos é fundamental para o desenvolvimento de respostas e 

soluções adequadas, a fim de reduzir o risco de que estratégias de combate ao terrorismo 

sejam desenvolvidas na busca de interesses estreitos (CPSUA, 2015). Além disso, os Estados 

destacam que se faz necessária uma compreensão mais minuciosa e informada desses atores 

não-estatais armados, à medida muitas vezes que estes grupos recebem apoio das 

comunidades locais. Esse entendimento pode ajudar a evitar o risco de rejeitar possíveis 

reivindicações legítimas e movimentos políticos simplesmente definindo-os como terroristas. 

Sendo assim, argumenta-se que a definição destes conceitos deve incluir uma análise de seus 

antecedentes, evolução, ideologias, queixas e motivações, tendo em mente que a análise e a 

compreensão não significam legitimar o terror (CPSUA, 2015). 

O tema vem sendo debatido e apresentado em diversas instâncias da União Africana, 

incluindo na Convenção sobre Prevenção e Combate ao Terrorismo (1999) e no Plano de 

Ação da UA (2002), que são relevantes à medida que se concentram no "ato de terrorismo", 

colocando-o diretamente no centro da composição das táticas ao invés de uma estratégia ou 

objetivo político. (CPSUA, 2015). Nesse sentido, destacam-se as ações efetuadas pelo 

CPSUA no combate ao terrorismo no continente africano, tais como a criação do Centro 

Africano para Pesquisa sobre Terrorismo (ACSRT)
158

, a coordenação dos Estados através de 

seus Representantes Especiais da Comissão encarregada pela cooperação para atividades de 

contraterrorismo, a atuação conjunta na Comissão da Bacia do Lago Chade (LCBC)
159

, na 
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 No original, em inglês, African Centre for Study and Research on Terrorism (ACSRT). 
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 No original, em inglês, Lake Chad Basin Commission (LCBC). 



 
 

Força Especial Multinacional (MNJTF)
160

 e na criação do Mecanismo de Cooperação das 

Polícias Africanas (AFRIPOL)
161

. 

Sendo assim, a União Africana e seus Estados-membros destacam a necessidade de 

combinar as forças militares e de segurança com objetivo de realizar ações contrárias à 

insurgência de atores não-estatais armados no continente. Além disso, observa-se a 

necessidade de enfatizar políticas públicas voltadas para a boa governança, na elaboração de 

sistemas de governo responsáveis, transparentes e inclusivos baseados na lei, assim como 

abordar a pobreza, o desemprego e a desigualdade e tendências relativas ao perfil 

demográfico variável do continente, com objetivo de garantir condições socioeconômicas e 

ambientais mais amplas e seus impactos subsequentes sobre a paz e a segurança sustentáveis 

(CPSUA, 2015). 

Os Estados africanos reconhecem a necessidade de contribuir de forma mais eficaz 

para a definição da agenda de segurança internacional, com objetivo de garantir que suas 

preocupações sejam adequadamente tomadas em consideração e para evitar o impacto 

negativo que surge como resultado de intervenções internacionais inadequadamente 

projetadas (CPSUA, 2015). Nesse sentido, destacam-se os projetos em andamento como a 

operacionalização da Unidade de Apoio à Mediação da União Africana (MSUA)
162

 e as 

Missões de Paz gerenciadas no continente africano, que serão apresentadas na seção a seguir, 

 

 

 

 O avanço dos atores não-estatais armados na África não está sendo totalmente 

ignorado pela comunidade internacional. Sendo assim, observa-se a atuação de diversos 

organismos internacionais no enfrentamento de atores não-estatais armados no continente 

africano, conforme serão apresentados nas próximas seções, especialmente no âmbito da 

União Africana, das Nações Unidas, e dos principais órgãos regionais: a Comunidade 
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 No original, em inglês, Multinational Joint Taskforce (MNJTF). 
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 A Unidade de Apoio à Mediação da União Africana (MSUA) faz parte da Divisão de Reconstrução e 

Desenvolvimento de Crise e Pós-Conflito (PCRD CM) do Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União 

Africana (UA). A Unidade foi criada para fortalecer os esforços de mediação da União Africana através do 

estabelecimento de um mecanismo sistemático para oferecer o apoio técnico, logístico e organizacional 

necessário ao trabalho dos mediadores designados pela UA. O estabelecimento do MSU da UA faz parte dos 

esforços para aumentar a eficácia da Arquitetura Africana de Paz e Segurança (APSA) (UA, 2016). 



 
 

Econômica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS) e a Comunidade para 

Desenvolvimento da África Austral (SADC). 

 

 

 

A União Africana, através do seu Conselho de Paz e Segurança (CPSUA) posiciona a 

manutenção da paz e segurança do continente no centro da sua agenda, assim como o 

enfrentamento conjunto dos atores não-estatais armados em território africano. Com uma 

longa história de gerenciamento de Missões de Paz no continente, em consonância às ações 

das Nações Unidas, a organização combate a insurgência destes atores em diversos Estados 

africanos. 

Em 2011, a fim de combater o grupo terrorista Al-Shabab instalado na Somália, o 

Quênia envia tropas para operar na Missão da União Africana na Somália (AMISOM)
163

, que 

atinge seu objetivo principal de expulsar a maioria das tropas vinculadas ao grupo não-estatal 

armado. Em 2016, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adota a Resolução 2297, que 

condena os ataques recentes na Somália e expressa a preocupação dos reflexos das ações do 

Al-Shabaab na região, além de autorizar os membros da União Africana em manter a 

AMISOM até maio de 2017 para reduzir a ameaça terrorista no Estado, promover a paz e 

segurança para proporcionar a estabilização política e garantir a progressiva independência 

das forças militares somalianas em manter a paz e segurança nacionais (CSNU, 2016). 

Esta Missão tem origem em 2009, quando a União Africana publicou a Resolução de 

Durban (UA, 2009), onde a mesma, de modo a prestar cooperação à Organização Marítima 

Internacional
164

, condena quaisquer atos de pirataria nas águas da Somália e do Golfo de 

Áden, e, por último, faz um apelo ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para que 

coordene respostas e soluções internacionais ao problema. O pedido foi ouvido e, em 3 de 

junho de 2013, de acordo com a Resolução 2102 do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU, 2013), estabeleceu-se a Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália 

(UNSOM), que vem sendo renovada de 12 em 12 meses desde então, com o intuito 
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 A Missão da União Africana na Somália (African Union Mission in Somalia – AMISOM) consiste em uma 

operação de paz multidimensional, cujos objetivos estão centrados na redução das ameaças impostas pelo Al-

Shabaab na Somália, assim como promover a segurança e instabilidade política para alcançar os esforços de 

reconciliação e peacebuilding na região (AMISOM, 2017). 
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 A Organização Marítima Internacional (OMI) foi criada em 1948 como uma das ramificações da Organização 

das Nações Unidas (ONU), no intuito de viabilizar uma maior cooperação entre os Estados no âmbito naval, 

tendo como norteadores a segurança marítima e a prevenção da poluição (IMO, 2017). 



 
 

primordial de garantir uma estabilidade política e o Estado de Direito para que a Somália 

tenha a capacidade de cumprir sua soberania plenamente.  

No Burundi, tendo em vista a escalada da violência gerada pelas eleições de 2015, o 

CPSUA autoriza o início da Missão de Prevenção e Proteção Africana no Burundi 

(MAPROBU)
165

, que possui como objetivo enviar uma força de 5 mil soldados para 

manutenção da paz no país (ICRtoP, 2016). Contudo, o governo do Burundi dispensa o envio 

das tropas alegando ser uma força para ocupação e invasão do seu território (ICRtoP, 2016), 

ao mesmo tempo, os líderes africanos decidem não implementar a MAPROBU durante a 571ª 

Reunião de Chefes de Estado e de Governo do CPSUA. 

Além destas Missões, destaca-se a Força Tarefa Liderada pela União Africana para 

Eliminação do LRA (RCI-LRA)
166

, iniciada em 2011 com objetivo de extinguir a presença do 

grupo não-estatal armado presente na região da África Central (CPSUA, 2015). O Lord’s 

Resistence Army (LRA) consiste em grupo militante surgido no norte da Uganda, que comete 

atrocidades violentas no período de 1987-2004 e expande suas operações para o Sudão do Sul 

em 1994. Em 2003, o governo ugandês referiu cinco dos maiores líderes do LRA à Corte 

Penal Internacional e, em 2005, a Corte emite os mandatos de prisão para os líderes que se 

tornam foragidos (CPSUA, 2015). 

Atualmente, o LRA tornou-se um problema regional, perpetrando graves abusos 

contra civis na região, com consequências humanitárias catastróficas. O grupo prospera 

intimidando populações vulneráveis em áreas remotas através de massacres, sequestros, 

mutilações, escravidão sexual e doutrinamento brutal, incluindo forçar recrutas, 

principalmente mulheres e crianças, a cometer crimes como incendiar casas, assassinatos, 

pilhagens e violações de vítimas (CPSUA, 2015). Essas atrocidades induziram o 

deslocamento interno de cerca de 416 mil civis e refugiados na região, além de impedir a 

prestação de serviços essenciais, prejudicar a governança, bem como o desenvolvimento nas 

áreas afetadas, e promover a proliferação de armamentos leves na região (CPSUA, 2015). 

Neste cenário, o CPSUA preocupa-se com as atividades dos atores não-estatais armados e 

seus impactos no continente africano, assim como a ameaça à segurança e estabilidade 

regionais (CPSUA, 2015). 
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Criada em 28 de maio 1975 em Abuja, capital da Nigéria, através do Tratado de 

Lagos, a ECOWAS (sigla em inglês), ou CEDEAO (sigla em português), foi estabelecida 

originalmente para desenvolver economicamente a região. Composta por 15 Estados-

membros integrantes da região da África Ocidental: Benin, Burkina-Faso, Cabo Verde, Costa 

do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, 

Senegal e Togo; a organização tem como objetivo principal promover o desenvolvimento 

econômico nos mais diversos campos de atividade, como os setores de agricultura, indústria, 

energia, comércio, transportes, sociais e culturais, promovendo e fomentando seu ideal de 

autossuficiência (ECOWAS, 2016). 

 O Tratado de Lagos estabelece, no Artigo 58, os meios para tratar de questões de 

segurança regional no âmbito da organização. Através deste, os Estados-membros da 

ECOWAS se comprometem a preservar e fortalecer as relações de forma a manter a paz na 

região, incentivando a troca e a cooperação entre eles e, quando necessário, recorrer a meios 

pacíficos para a solução de controvérsias, como mediação, conciliação ou quaisquer outros 

meios que julgarem viáveis (ECOWAS, 1975).  

 Ainda que, originalmente, segurança e promoção da paz não consistam em objetivo 

principal da organização, a ECOWAS vem investindo em uma série de projetos nessa área 

como forma de promover melhorias na região. Um exemplo disso é a criação da ECOWAS 

Standby Force (ESF) (ECOWAS, 2016), composta por militares das Forças Armadas dos 

Estados-membros que objetiva integrar a African Standby Force da UA (SANTOS, 2011). 

No que tange o enfrentamento de atores não-estatais armados no continente africano, a 

ECOWAS estabelece o Órgão para Planejamento e Gerenciamento de Missões
167

 que, em 

2016, se transforma na Divisão de Apoio às Missões de Paz
168

, que consiste em uma estrutura 

que auxilia no planejamento, coordenação e manutenção de missões de paz no âmbito da 

União Africana e das Nações Unidas (ECOWAS, 2016). Além disso, a organização estabelece 

o Grupo Intergovernamental de Ação Contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental 
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(GIABA)
169

, em 2002, com objetivo de enfrentar a lavagem de dinheiro vinculada ao 

financiamento de grupos terroristas na região (GIABA, 2012). 

Sob a liderança da Nigéria, a ECOWAS, através do Grupo de Monitoramento da 

Comunidade dos Estados da África Ocidental
170

 intervém em uma série de conflitos 

ocorrentes na África Ocidental. Nesse sentido, destacam-se as operações realizadas nas 

guerras civis da Libéria em 1990, Serra Leoa em 1991, Guiné-Bissau entre 1998 e 1999, 

Costa do Marfim em 2002, e novamente na Libéria, em 2003, contribuindo com 80% das 

tropas e cerca de 85% dos fundos (HAASTRUP & LUCIA, 2014).  

Em 2017, durante a 21ª Reunião Ministerial de Diálogo Político entre ECOWAS e 

União Europeia, os Estados-membros da ECOWAS enaltecem o papel que a Nigéria tem 

desempenhado no combate ao Boko Haram, condenam fortemente os ataques terroristas que 

assolam a região, elogiam a coordenação com os membros do G5 Sahel e concordam que o 

papel que a ESF tem desempenhado é de fundamental importância para a manutenção da paz 

na região, mostrando a grande diversidade de ferramentas para alcançar o objetivo de manter 

a segurança regional (ECOWAS, 2017). 

 

 

 

A Comunidade para Desenvolvimento da África Austral (SADC) consiste em 

organização internacional de caráter integracionista criada em 1992, após transformação da 

antiga Conferência para Coordenação do Desenvolvimento na África Austral (SADCC), de 

1981, formada para promover a causa da libertação política nacional na África Austral e 

reduzir a dependência, em particular, da então África do Sul da era do regime Apartheid, 

através da coordenação efetiva das características e forças específicas de cada país e seus 

recursos (SADC, 2017). Com a reestruturação ocorrida em 1992, a SADC volta seus objetivos 

para a integração econômica, política e securitária e congrega 15 Estados localizados ao sul 

do continente, África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malaui, Maurício, 

Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, 

Zâmbia e Zimbábue (SADC, 2017).  
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Na Declaração e Tratado da SADC (1992), a organização define a visão de Futuro 

Compartilhado
171

 que abrange a cooperação e integração regional para paz, segurança e 

estabilidade na região, com base na equidade, benefício mútuo e solidariedade. Nesse sentido, 

a SADC está comprometida com os princípios da Carta das Nações Unidas (1924), o Ato 

Constitutivo da União Africana (2002) e o Protocolo de Estabelecimento do Conselho de Paz 

e Segurança da União Africana (2003), no que tange a articulação internacional na 

manutenção da paz e segurança regionais. 

O enfrentamento de atores não-estatais armados na região da África Austral ocorre 

através de dois pilares principais: (i) acordos em defesa e segurança como o Protocolo para 

Cooperação Política, de Defesa e Segurança
172

, o Pacto para Defesa Mútua
173

 e o Plano 

Indicativo Estratégico Harmonizado para o Órgão (SIPO) 
174

; e (ii) ações voltadas para o 

peacekeeping regional como a instituição da Brigada SADC
175

, compondo a African Standby 

Force, e na participação em Missões de Paz do CPSUA e das Nações Unidas (SADC, 2017). 

A principal contribuição da SADC para o combate aos grupos armados no sul da África, além 

do envio de força militar, consiste no estabelecimento do Centro de Treinamento para 

Missões de Peacekeeping Regionais
176

, em Harare, capital do Zimbábue. Estabelecido em 

1996, com apoio do Reino Unido e da Dinamarca, o Centro almeja a manutenção da 

cooperação regional em paz e segurança e a capacitação dos Estados-membros para 

participação em Missões de Paz voltadas para prevenção e resolução de conflitos (SADC, 

2017). 

Em consonância a estes objetivos, a SADC estabelece a Declaração sobre Terrorismo 

(2002) que condena todos os atos de terrorismo e encoraja os Estados-membros a ratificar e 

incorporar tratados internacionais adotados pela UA e pelas Nações Unidas voltados para o 

enfrentamento de grupos terroristas, e a reforçar os mecanismos de prevenção e combate à 
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 No original, em inglês, Protocol on Politics, Defence and Security Cooperation. O Protocolo, assinado em 
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 No original, em inglês, Regional Peacekeeping Training Centre. 



 
 

todas as formas de terrorismo no continente africano (SADC, 2002). Desta maneira, a 

organização vincula-se ao conceito de terrorismo apresentado pelas Nações Unidas e estimula 

a cooperação entre organizações internacionais para prevenção de todas as ações de atores 

não-estatais armados na região e no continente. 

  

 

 

Ao longo dos últimos anos, os princípios de manutenção da paz das Nações Unidas, 

norteadores das Missões de Paz
177

, estabeleceram uma das principais ferramentas utilizadas 

pela comunidade internacional para gerir crises que representam uma ameaça para a paz e a 

segurança internacionais (ONU, 2008). Desde o início do novo milênio, o número de 

militares, policiais e funcionários civis implantados nas Missões de Paz Nações Unidas 

aumenta progressivamente. Ao longo dos anos, as Missões cresceram e tornaram-se mais 

complexas, ultrapassando os objetivos iniciais de monitoramento do cessar-fogo, para facilitar 

o processo político através da promoção do diálogo nacional e da reconciliação, proteger 

civis, auxiliar no desarmamento, desmobilização e reintegração de combatentes, apoiar a 

organização das eleições, proteger e promover os direitos humanos e ajudar a restaurar o 

estado de direito (ONU, 2008). 

Nesse sentido, as Nações Unidas operam 15 (quinze) Missões de Paz atualmente, 

congregando cerca de 84 mil tropas e 13 mil forças policiais, com o suporte militar de 124 

Estados-membros. Das operações vigentes em 2017, 8 (oito) ocorrem em território africano e 

buscam a resolução de diversos conflitos, muitos iniciados por atores não-estatais armados. 

Dentre as Missões de operam no combate de grupos armados, conforme análise presente nas 

seções anteriores, destacam-se as Missões realizadas na República Centro-Africana, na 

República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. 

Na República Centro-Africana, instaura-se o Mandado para Proteger os Civis e Apoiar 

os Processos de Transição
178

 (MINUSCA) para mediar a resolução do conflito étnico entre 

Sélékas e Bangui. Desde o início da crise, em 2014, as Nações Unidas operam juntamente à 

União Africana (UA), Comunidade Econômica dos Estados da África Central (ECCAS) e 

União Europeia (EU) almejando encontrar uma resolução pacífica do conflito, proteger os 
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civis e providenciar ajuda humanitária (ONU, 2017). O mandato da MINUSCA foi renovado 

para novembro de 2017, através da Resolução 2301. 

Sendo assim, o ACNUR está realizando a entrega de itens básicos de assistência para 

mais de 20 mil pessoas em Ndu e outras áreas das duas províncias da RCA (ACNUR, 2017). 

Contudo, segundo a organização, a ajuda não pode ser oferecida rapidamente, devido às 

condições de acesso para atender os locais em que os refugiados se encontram.  

Na República Democrática do Congo, a posição da ONU em relação aos crescentes 

conflitos armados foi de criar uma Brigada de Intervenção, bem como a criação da Missão da 

Organização das Nações Unidas no Congo (MONUSCO), que originalmente buscava pela 

manutenção da paz e direitos humanos, inserindo a força militar em sua atuação (PEREIRA & 

AGUILAR, 2014). A MONUSCO consiste em uma operação da ONU para trazer a 

estabilidade para a RDC que começou em julho de 2010. Dentro dessa missão, são 

autorizados todos os esforços em busca dessa estabilização em caso de ameaça iminente para 

a proteção de civis e garantia de que os direitos humanos sejam respeitados, protegendo os 

cidadãos da violência física e atuando em conjunto com o Estado de forma a garantir que os 

esforços para estabilização sejam consolidados (ONU, 2017). 

No Sudão do Sul, em setembro de 2013, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU) autorizou a implementação de uma força de segurança composta por 6 mil soldados 

que, somados aos mais de 7 mil agentes peacekeepers já presentes no Sudão do Sul, 

compõem a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS). Em 2014, o CSNU 

acordou em transformar o mandato de nation building
179

 para civilian protection
180

, 

autorizando o uso da força pelas tropas das Nações Unidas (CSNU, 2014). Desde a mudança, 

a UNMISS enfrenta grandes dificuldades devido à deterioração da segurança no país e à 

relação complexa com o governo no Sudão do Sul, que é beligerante ao conflito (CFR, 2017). 
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A República Árabe do Egito atua no enfrentamento de atores não-estatais armados 

de maneira restringida aos limites de seu território (AHMED & JONES, 2015). Tal medida 

segue preceitos de políticas domésticas, aliadas a parcerias internacionais com países como 

França e os Estados Unidos, os quais disponibilizam mecanismos aéreos e assistência militar 

para o confronto interno, respectivamente. A fim de solucionar mais rapidamente os casos de 

terrorismo cada vez mais frequentes no Estado egípcio, foi promulgada, em agosto de 2015, 

uma lei antiterrorismo, a qual condena tais atitudes como crime, incluindo brechas para penas 

de morte, caracterizando o perfil terrorista de modo amplo e incluindo as características 

estabelecidas pela Organização das Nações Unidas
181

 (HRW, 2015). Desde maio de 2017, o 

governo vem declarando estado de emergência quanto à questão terrorista dentro do Egito, 

que se alastra para além da região do Norte do Sinai, a qual já possuía um histórico de 

ataques, devido à instabilidade política e econômica, migrando para o oeste, vindo a alcançar 

lugares como Alexandria e Cairo (GUERIN, 2017). Nas mesas de diálogos nota-se o reforço 

nas parcerias internacionais e pedidos de auxílio militar aos EUA continuam sendo efetuados, 

porém não há previsão se os últimos irão comprometer-se com o aumento da demanda dos 

bens requeridos pelo Estado egípcio. Ainda mais recentemente, em junho de 2017, o Estado 

egípcio encontrou-se com o representante dos Emirados Árabes Unidos e ambos concordaram 

sobre a importância da comunidade internacional em combater esta adversidade. 

A República Argelina Democrática e Popular ambiciona o combate contra atores 

não-estatais armados, principalmente contra os atos de terrorismo, categorizando-os como um 

fenômeno transnacional que ameaça a segurança internacional (PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC OF ALGERIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2015). O Estado 

desempenha funções externa e internamente ao tratar do tema. Para com a comunidade 

internacional, garante o mérito de, em 2011, ter sido um dos 30 fundadores do Fórum Global 

de Contraterrorismo que, com seus vários parceiros, incluindo o Conselho de Paz e Segurança 

da União Africana, vem buscando implementar de forma mais abrangente a Estratégia Global 

Contraterrorismo das Nações Unidas. Aliado a isto, presume que diálogos a níveis políticos 

são necessários com o propósito de alcançar soluções pacíficas. Internamente, o Estado 

argelino compromete-se com esforços permanentes para lutar contra o extremismo, a saber, 

                                                           
181

 Segundo o estabelecido pela Organização das Nações Unidas, um ato de terrorismo é rotulado como tal 
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por meios de repressão militarizada a grupos como Al-Qaeda no Magreb Islâmico (AQIM) e 

o Movimento pela Unidade e a Jihad na África Ocidental (MUJAO), com o auxílio dos EUA, 

oriundo desde os efeitos guerra civil da década de 1990. Ademais, procura combater a 

distorção do Islã, religião predominante no território, a partir de investimentos no setor 

educacional e na formação da população jovem (PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF 

ALGERIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2015). 

A República da África do Sul opera ativamente no combate aos atores não-estatais 

armados em território africano. Neste sentido, promulga em sua legislação a proteção contra o 

terrorismo e atua internacionalmente contra o financiamento de atividades relacionadas a 

esses grupos armados. Em sua lei de Proteção da Democracia Constitucional Contra o 

Terrorismo e Atividades Relacionadas (POCDATARA Act), em vigência desde 2004, o 

governo da África do Sul desenvolve uma definição de terrorismo
182

 e suas atividades, assim 

como o argumento das ameaças que esses atores apresentam para a soberania (SOUTH 

AFRICA, 2004). Em relação à indústria de defesa, o Estado apresenta em seu Livro Branco 

de Defesa Nacional, a proibição de apoiar ou encorajar atos de terrorismo como um dos 

princípios regentes do comércio de armas em seu território (SOUTH AFRICA, 1996). O 

governo expressa sua preocupação sobre casos de jovens sul-africanos alinhando-se à grupos 

de atores não-estatais armados e argumenta que está trabalhando junto à União Africana, a 

Agenda 2063 e os seus princípios de promoção da paz e segurança no continente africano 

(UA, 2017). 

A República da Serra Leoa enfrenta a questão de conflitos relacionados à retirada de 

diamantes de sangue. Através de trabalhos forçados, prisioneiros das facções rebeldes extraem 

o mineral que as financiam. O governo de Serra Leoa tem implementado medidas de forma a 

coibir o tráfico de diamantes de zonas de conflito com o auxílio da ONU através do Processo 

Kimberley
183

, fazendo com que os diamantes passem por testes com especialistas, de forma a 

descobrir a procedência deles, identificando se vêm de zonas de conflito e não 

comercializando aqueles que vem dessas áreas (ONU, 2007). Em 2013, o governo de Serra 

Leoa anunciou reforço nas medidas de segurança de fronteiras, bem como reforço ao apoio 
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aéreo e marítimo, além de reforçar a segurança na capital, Freetown. Além disso, no mesmo 

ano, o governo de Serra Leoa enviou auxilio de 850 soldados para auxiliar a Somália no 

combate ao grupo terrorista Al-Shabab (DW, 2013). Muitos avanços e investimentos têm 

ocorrido na área de segurança do país, como o estabelecimento de uma rede de comitês de 

segurança a nível provincial e distrital, auxiliando na representatividade da sociedade civil e 

no estabelecimento de canais de comunicação com os órgãos oficiais de segurança nacional. 

A República de Ruanda, em sua trajetória nas últimas décadas, combateu inúmeros 

conflitos de atores não-estatais armados que dizimaram sua população. Nesse sentido, durante 

o maior massacre da história de Ruanda, o país enfrentou a Frente Patriótica de Ruanda (FPR) 

em outubro de 1990, em um cenário no qual o grupo rebelde invade Ruanda e inicia uma 

Guerra Civil. Após o genocídio decorrente da Guerra Civil, em 1994, a Frente instaurou-se no 

poder e permanece atualmente (RFI, 2015). Há uma certa discrepância ao tratar deste assunto 

pois, ao passo que os rebeldes deste grupo dizimaram a população de ruandeses. Em fevereiro 

de 1998, o líder rebelde Kagame foi eleito presidente da Frente e em 2000 tornou-se o 

Presidente que se mantém no poder até hoje (BBC, 2015).  

Entre os anos de 1990 e 1994, Ruanda sofreu os impactos causados pela Guerra Civil 

provocada por grupos rebeldes. Esta guerra origina-se no processo de disputa de poder 

político que se iniciou com a descolonização do país, considerando-se que, em 1899, o Estado 

tinha a ocupação de alemães, mas com a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha 

cedeu Ruanda à Bélgica (LE MONDE, 2014). Desde este período, Ruanda era dominada pelo 

grupo étnico Tutsis e na década de 1950 era o grupo político mais forte (EBC, 2014). 

Contudo, com a intenção de pôr em prática a ideia de dividir para governar, os belgas 

investiram no grupo étnico Hutus. Porém, isto levou à um embate entre os grupos étnicos no 

começo da década de 1960 e com a independência do país em 1962, os Hutus passaram a 

fortalecer os grupos nacionalistas, dentre eles a FPR, ficando contra os belgas e os Tutsis 

(EBC, 2014). A guerra baseou-se no conflito entre o presidente da época, Juvénal 

Habyarimana, e a FPR e terminou através dos Acordos de Arusha
184

. No final desta guerra, a 

população ruandense estava dizimada, pois o conflito deflagrado causou um genocídio da 

população Tutsis (RFI, 2015). 
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A República de Uganda acredita que atores não-estatais armados devem ser 

combatidos. Ao longo de sua história, a Uganda foi um Estado assolado pela violência dos 

conflitos causados por atores não-estatais armados e por isso tem uma postura firme quanto ao 

combate de todas as formas de terrorismo que existem na sociedade atual (GLOBAL 

SECURITY, 2017). Em 1987, no norte do país, institui-se o grupo sectário cristão chamado 

Exército de Resistência do Senhor (ERS), durante a insurgência em Uganda (BBC, 2017). 

Este ator não-estatal era liderado por Joseph Kony e tinha como objetivo estabelecer um 

governo teocrático baseado nos “Dez Mandamentos” e derrubar o governo do 

presidente Yoweri Museveni. Por 25 anos o ERS causou graves e irreparáveis danos à 

sociedade ugandense: mutilação, violação de direitos humanos, estupros, sequestros, 

massacres, torturas e uma grande crise humanitária que deslocou mais de 2 milhões de 

pessoas (THE GUARDIAN, 2017).  

Para combater os danos causados, o governo do país estabeleceu um diálogo com o 

ERS mediado por atores internacionais. O esforço da Uganda e da comunidade internacional 

resultou em um acordo de paz realizado através das negociações orientadas pelo enviado 

especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Processo de Paz no Norte de Uganda,  

Joaquim Chissano, e pelo então Vice-Presidente do Governo do Sudão do Sul (INVISIBLE 

CHILDREN, 2017). No ano de 2007, foram definidas as linhas gerais de uma solução 

definitiva para o conflito, visando eliminar os problemas econômicos, políticos e sociais no 

país. Além disso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) envolveu-se nos 

esforços para que 1.500 mulheres e crianças que estavam sob o poder do ERS pudessem 

retornar a seus lares com segurança. Contudo, segundo o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), que está trabalhando para resolver esta situação, ainda 

há cerca de 850 mil pessoas vivendo em campos de refugiados, devido às migrações forçadas 

que o grupo causou (GLOBAL SECURITY ORG, 2016). 

A República de Zâmbia não possui histórico de manifestações de atores não-estatais 

violentos em seu território. Contudo, suas ações para prevenção do financiamento de grupos 

terroristas e de combate ao terrorismo estão de acordo com as diretrizes das Nações Unidas e 

da União Africana através da ratificação de diversos protocolos contraterrorismo, em 2005 

(ONU, s.d.). Em 2015, o governo zambiano reviu o Ato Antiterrorismo de 2007 para 

estabelecer a criação do Centro Contraterrorismo (CAT), que atua como agente integrador dos 

órgãos nacionais para coordenar os esforços contra o terrorismo (REPUBLIC OF ZAMBIA, 

2015). Esta revisão almeja reforçar as diretrizes determinadas pelo Ato Antiterrorismo de 



 
 

2007 com a intenção de tornar as ações de combate e prevenção do terrorismo mais 

responsáveis e engajadas no âmbito do CAT. A Zâmbia também está articulando-se para 

delinear um quadro regulamentar para a implementação das Resoluções 1267
185

 e 1373
186

 do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exigem que os países congelem fundos e 

recursos de indivíduos e entidades designados como relacionados ao terrorismo ou ao 

financiamento do terrorismo (NKALA, 2015). Como muitos outros países da África Austral, 

a Zâmbia não enfrenta ameaças terroristas imediatas, mas vê a instabilidade causada por 

pequenas rebeliões armadas no vizinho Moçambique e na República Democrática do Congo 

(RDC) como possíveis caminhos para a propagação do terrorismo no país (NKALA, 2015). 

A República do Botsuana trabalha continuamente para garantir que seus serviços de 

inteligência cooperem com suas contrapartes em outros Estados, com objetivo de monitorar as 

atividades de atores não-estatais armados na região (REPUBLIC OF BOTSWANA, 2011). 

Apesar de existir forte presença de grupos terroristas no continente africano, Botsuana ainda 

não foi afetada. Ainda assim, o governo está centrado em desenvolver reformas legislativas 

com objetivo de fortalecer suas capacidades e meios para garantia da segurança com objetivo 

de prevenir-se contra atividades de atores não-estatais armados em seu território (REPUBLIC 

OF BOTSWANA, 2014). Nesse sentido, em 2014, Botsuana estabelece o Ato 

Contraterrorismo no qual apresenta sua definição de terrorismo
187

, as medidas jurisdicionais 

para apreensão de indivíduos ligados à grupos terroristas e os princípios para proteção das 

fronteiras contra esse tipo de atividade. Além disso, o governo está completamente 

comprometido em promover a cooperação regional no combate ao terrorismo e outras formas 

de manifestação de grupos não-estatais armados (REPUBLIC OF BOTSWANA, 2011). 

A República do Burundi acredita que a resolução das crises e conflitos que a 

violência política tem causado somente será possível através de um diálogo inclusivo, que 

envolva o governo, parceiros internacionais e sua população. O Estado enfrenta o grupo 
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 Resolução 1267, de 1999, relativo à ISIL (Da'esh) Al-Qaeda e as Partes Associadas de Grupos Individuais e 

Entidades, que estabelece que os Estados: i) devem prevenir a entrada ou passagem de grupos terroristas sobre 

seu território; ii) devem congelar os financiamentos à grupos terroristas; iii) devem prevenir o fornecimento de 

armas à grupos terroristas (CSNU, 1999). 
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 Em consonância com o estabelecido nas Resoluções 1269 e 1368, a Resolução 1373, de 2001, reforça a 

necessidade dos Estados de i) criminalizar o financiamento; ii) prevenir o prevenir o fornecimento de armas; iii) 

prevenir a entrada ou passagem sobre seu território; à grupos terroristas (CSNU, 2001). 
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 De acordo com o Ato Contraterrorismo (2014), a Botsuana se posiciona de acordo com as definições de 

terrorismo do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), da União Africana (UA) e da Comunidade 

para Desenvolvimento da África Austral (SADC), na interpretação do terrorismo como: i) atos violentos que 

possuem uma motivação política, ideológica ou religiosa; e ii) atos voltados para perpetuação do terror em 

território nacional ou internacional (REPUBLIC OF BOTSWANA, 2014). 



 
 

rebelde denominado Forças Republicanas do Burundi, formado em 2015 com o objetivo de 

destituir do poder o presidente Pierre Nkurunziza (ARIB, 2017). Nesse sentido, o governo 

atual de Burundi busca a construção da confiança de seu povo para estabelecer instituições 

democráticas estáveis e consolidadas, para que possam ser realizadas eleições pacíficas a 

partir de 2020 (AFRICA 21, 2017). Além disso, a Comissão das Nações Unidas para a 

Consolidação da Paz incitou a comunidade internacional para acompanhar o desenvolvimento 

de soluções para combater os problemas que a crise desencadeada pelos grupos rebeldes 

instaurou. Para lutar contra as violações de direitos humanos, o Conselho de Paz e Segurança 

da União Africana (CPSUA) autorizou, no final de 2015, que fosse enviada uma força de paz 

ao Burundi. Esta ação possui o intuito de evitar a ocorrência de um novo genocídio, como o 

provocado pela luta entre os grupos Tutsis e Hutus, e uma possível guerra civil. Os esforços 

para combater esta violência ainda se fazem presentes nos dias de hoje, contudo não há um 

fim definitivo para os atos violentos em curto prazo, pois uma perspectiva sobre a paz deve 

ser articulada em oposição a todas as formas de violência (DW, 2017). 

A República do Congo, também conhecida como Congo-Brazzaville, conquistou sua 

independência da metrópole francesa em 1960 e institui sua constituição apenas em 2002. O 

Estado caracteriza-se como laico desde a implementação da constituição, porém enfrenta 

dificuldades no combate aos atores não-estatais armados que ameaçam os direitos humanos e 

os direitos civis da população congolesa (RÉPUBLIQUE DU CONGO, s.d.). De maneira 

similar ao que ocorre na República Democrática do Congo (RDC), os grupos de minorias 

étnicas, de mulheres e de crianças sofrem abusos e são condicionados à trabalho forçado e 

tráfico de pessoas. Apesar da legislação garantir os direitos da população congolesa, há uma 

forte discriminação contra as minorias étnicas. Na maioria das regiões do país, populações de 

maioria étnica discriminam grupos étnicos minoritários locais. Uma vez que o Estado enfrenta 

dificuldade para proteger seus cidadãos de atos violentos, a população recorre à justiça 

vigilante, inclusive matando criminosos suspeitos. Nos últimos cinco anos, o país enfrentou 

14 atentados de atores não-estatais armados contra a população congolesa 

(WORLDDATA.INFO, 2016). 

A República do Chade faz-se bastante presente no combate a atores não-estatais 

armados, reconhecido por seu êxito no âmbito militar, com intuito de salvaguardar seus 

interesses e segurança, angariando um papel importante, principalmente, em áreas de seus 

vizinhos da Bacia do Lago Chade afetadas pelo terrorismo do grupo Boko Haram 

(SAWADOGO, 2017). Com este mesmo intuito, o Estado participa de duas equipes de 



 
 

trabalho reconhecidas por seus avanços contra o grupo inimigo em questão, sendo elas: a) 

Operação Barkhane, a qual fora idealizada pela França em 2014, contando com o apoio dos 

Estados conhecidos como G5 do Sahel
188

 e dos capacetes azuis da Organização das Nações 

Unidas (ONU) – a ambição está em conter os bombardeios, assassinatos e sequestros 

realizados pelo grupo Boko Haram nesta região subsaariana e, ademais, seu quartel-general e 

força aérea encontram-se na capital chadiana, N'Djamena; e, b) Força-Tarefa Multinacional 

Conjunta
189

, que, por sua vez, é uma criação de Estados africanos, contando com tropas de 

Benim, Camarões, Chade, Níger e Nigéria – esta força-tarefa é renovada a cada 12 meses pelo 

Conselho de Paz e Segurança da União Africana, e seu maior desafio a ser enfrentado é a 

atual facilidade do grupo inimigo em transmutar-se de variadas maneiras em diversos 

territórios, o que acaba diminuindo o poder de eficácia da Força-Tarefa (SAWADOGO, 

2017).  

O Estado chadiano atualmente serve como refúgio para indivíduos sofrendo com 

conflitos, incluindo aqueles envolvendo atores não-estatais armados, de lugares como Nigéria, 

República Centro-Africana e Sudão. Além disso, assinou em 2015 uma lei que criminaliza e 

penaliza indivíduos por atos terroristas, os quais são caracterizados pelo próprio Estado 

(SÉVERIN, 2015). Contudo, o Chade não está bem amparado financeiramente para conseguir 

efetuar um combate eficaz contra atores não-estatais armados em seu território, voltando-se 

para a busca de apoio internacional. 

A República do Níger, assim como o seu vizinho Nigéria, também tem que lidar com 

a ameaça constante do Boko Haram. Muitas pessoas vitimadas pela ação do grupo acabam por 

imigrar para este Estado, fazendo com que um grande fluxo de refugiados seja um problema 

para um dos países mais pobres do mundo (DW, 2017). Além disso, autoridades 

governamentais clamam pela cooperação entre as agências de segurança e os indivíduos, de 

forma a melhor encarar os desafios de segurança no país, bem como entre a polícia e 

comunidades locais, de forma a melhor utilizar as informações de inteligência para encontrar 

criminosos (NIGER STATE GOVERNMENT, s.d.). Atualmente, o Níger faz parte do G5 

Sahel, grupo composto pelo Níger, Burkina-Faso, Chade, Mauritânia e Mali (G5SAHEL, 

2015) que, em sua última reunião, discute questões relacionadas a operações para combater o 

terrorismo transfronteiriço (RFI, 2017). Com o apoio de potências ocidentais, como a França, 

                                                           
188

 O G5 do Sahel congrega cinco países da região saariana, a Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger. 

Criado em fevereiro de 2014, o grupo consiste em uma iniciativa dos chefes de Estado da região, com objetivo 

de criar um vínculo institucional para garantia da cooperação regional voltada para efetivação de políticas de 

desenvolvimento e de segurança de seus Estados-membros (MINISTÈRE DES ARMÉES, 2017). 
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 Tradução do original em inglês, Multinational Joint Task Force – MNJTF. 



 
 

o Níger e os outros membros do G5 Sahel contam com apoio tanto financeiro quanto técnico 

na luta contra os radicais islâmicos, mostrando a grande influência e alinhamento dos países 

da região do Sahel (DW, 2017). O Níger, durante reunião no início de 2017, apresenta 

confiança para a organização, posicionando-se na “linha de frente no combate ao terrorismo” 

(DW, 2017). Com o apoio de Alemanha e França, o Níger encontra suporte na luta contra o 

terrorismo, realizando investimentos em equipamentos e formação dos membros do G5 do 

Sahel, além de mobilizar parceiros internacionais para apoiar ações contra o terrorismo em 

território nigerino (A NAÇÃO, 2017). O Grupo, em 2017, forma uma parceria com o 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODOC) fornecendo uma sessão de 

tutoria para funcionários nacionais da Plataforma de Cooperação de Segurança
190

, focando em 

questões como o terrorismo e a importância da cooperação para que esta ameaça seja 

combatida, habilitando os funcionários da PCMS no Níger, de forma a ter melhores resultados 

ao lidar com o terrorismo (UNODOC, 2017). 

A República do Quênia, assim como outros Estados africanos, está engajada na luta 

contra atores não-estatais armados. Seu empenho é evidente, principalmente para tratar 

questões sobre os grupos terroristas atuais. Nos últimos anos, o Estado vem sofrendo ataques 

terroristas do grupo militante islâmico Al-Shabab. No ano de 2013, o grupo terrorista atacou 

um Shopping Center na capital Nairóbi, resultando em dezenas de mortes (ONU, 2017). Já no 

ano de 2015, o grupo jihadista atacou uma universidade próxima à fronteira com a Somália, 

deixando 147 pessoas mortas e outras inúmeras feridas (BBC, 2017). O grupo Al-Shabab 

surgiu em 2006 na Somália, sob a liderança de Ahmed Abdi Godane e significa 'A Juventude' 

em árabe. O Al-Shabab, possui ligações com a rede Al-Qaeda e tem como objetivo controlar 

regiões e instituir seus ideais baseando-se em uma vertente rigorosa da lei islâmica, 

denominada Sharia (EFE, 2016). O Quênia vem participando de inúmeras ações dentro da 

União Africana (UA) para combater este grupo. As forças quenianas, que atualmente estão 

sendo comandadas pela UA, estiveram inseridas à frente dos esforços para expulsar o grupo 

no sul do Somália. A missão da União Africana na Somália para combater as ameaças do Al-

Shabab e outros grupos armados foi estendida pela ONU e foi vigente até o ano atual. 

A República Federal da Nigéria enfrenta ameaça de ataque iminente do grupo 

terrorista Boko Haram, que sequestrou mais de 270 meninas em uma escola em 2014. Há 

alguns meses, 82 delas foram libertadas (EL PAÍS, 2017). O exército nigeriano tem praticado 

ações ofensivas, de maneira que muitos territórios que vinham sendo dominados pelo grupo 
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foram recuperados, com a ajuda de países como o Chade para realizar essas operações (EBC, 

2015). Para combater o terrorismo, o governo nigeriano vem buscando apoio internacional de 

organizações de âmbito regional, com a União Africana (FEDERAL REPUBLIC OF 

NIGERIA, 2016). Devido a esse fato, a UA tem destinado atuação militar para o combate ao 

terrorismo na Nigéria, maior potência econômica da África Ocidental, tendo a região nordeste 

do Estado nigeriano e regiões vizinhas recebido a maior parte dos investimentos militares 

conduzidos pela organização (ABUGBILLA, 2017). Em diversas missões de paz encabeçadas 

pela UA, a Nigéria contribui com grande parte do número de soldados, bem como através de 

contribuições financeiras para a organização (RABELO & GUIMARÃES, 2014). O papel de 

líder em órgãos regionais é de extrema importância para a Nigéria. Por meio da ECOWAS, no 

qual a Nigéria caracteriza-se como o maior Estado-membro apoiador financeiro, houve a 

criação de diversos mecanismos para manutenção da paz e resolução de conflitos armados 

(HAASTRUP & LUCIA, 2014).  

A República Togolesa busca o prevalecimento do diálogo entre partes em conflitos 

que envolvam atores não-estatais armados, a fim de conquistar soluções pacíficas como 

negociações e acordos. Alegando que o terrorismo está conseguindo avançar com o auxílio de 

tecnologias e recursos financeiros, reitera que ao lutar contra estes grupos faz-se importante 

que os Estados tenham conhecimento de suas mais variadas manifestações e razões. O Estado 

faz parte da Rede para a Consolidação da Paz da África Ocidental
191

, a qual tem como 

objetivo principal aumentar a capacidade de operações de peacebuilding na região para que se 

concretizem soluções pacíficas, aliado à construção de uma estratégia de prevenção de 

conflitos africanos (CMI, 2013).  

Em se tratando de combater os atores não-estatais armados, o Estado togolês, um dos 

38 Estados costeiros africanos, é bastante proeminente na questão marítima africana, tendo 

recepcionado os membros da União Africana na Cúpula de Lomé sobre segurança marítima, 

em 2016, com o intuito de avançar nas questões que estão afetando negativamente o modal 

aquaviário, tanto do continente como do exterior, como o combate à pirataria e aos tráficos de 

drogas, de armamentos e de pessoas. O resultado deste encontro histórico consiste na 

instituição da Carta de Lomé
192

, ainda a ser ratificada e então implementada pelos 43 Estados 
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 Tradução do original em inglês, West Africa Network for Peacebuilding – WANEP. 
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 A Carta de Lomé, oficialmente conhecida como Carta Africana sobre Segurança Marítima e 

Desenvolvimento (do inglês, African Charter on Maritime Security, Safety and Development), fora adotada em 

15 de outubro de 2016 e diz respeito às medidas as quais os Chefes de Estado africanos irão pôr em prática no 

intuito de diminuir a pirataria e os diferentes tipos de tráficos (drogas, armamentos e pessoas) que permeiam as 

águas africanas. O objetivo principal configura-se de modo que a eliminação destes problemas irá beneficiar os 



 
 

que a assinaram (RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, 2017).  Por fim, Togo instiga a sensibilização 

por parte da comunidade internacional quanto ao tema, visto que os atores não-estatais 

armados estão cada vez mais fazendo-se presentes em diferentes locais do globo. 

 

 

 

a) Até que ponto a ascensão de atores não-estatais armados no continente africano 

apresenta-se como um reflexo à gestão dos Estados da região? 

b) Qual o impacto da presença dos atores não-estatais armados no território nacional? 

E, no mesmo sentido, qual o impacto da governança das organizações 

internacionais em território nacional para as políticas de segurança nacional? 

c) Considerando-se a histórica presença de atores não-estatais armados no continente 

africano, em que medida o impacto das ações desses grupos dificulta a atuação de 

entes não-estatais de cunho humanitário? 

d) Tendo em vista a conjuntura política e social de seu Estado, é possível traçar 

alguma linha de ação para combater atores não-estatais armados? 

e) Após análise da questão da atuação dos entes não-estatais armados 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 a apresentação de como a Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura, bem como os governos de seus Estados-membros, 

têm abordado o tema de a Segurança Alimentar frente à implementação da nova Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015. Esta Agenda estabelece novas metas e desafios para que se 

alcance a plenitude no âmbito da Segurança Alimentar de todos os países, bem como, de seu 

desenvolvimento sustentável, até o ano de 2030, através da conjunção de esforços entre os 

Estados visando a democratização do acesso à alimentação de qualidade para todos os 

cidadãos do mundo. Para melhor compreensão do caso e de suas questões e áreas correlatas, 

este guia está estruturado da seguinte maneira: primeiramente, se estabelece uma análise do 

escopo da organização, isto é, as áreas nas quais são desenvolvidas suas atividades e quais os 

impactos das mesmas no ambiente global. Em seguida, é apresentada uma análise histórica da 

organização, bem como de sua atuação diante do tema central, a Segurança Alimentar, a fim 

de que seja possível o entendimento de como a organização vem trabalhando ao longo dos 

anos e de quais seus objetivos nos esforços ligados ao estabelecimento da nova agenda de 

desenvolvimento. Em seguida, é apresentado o problema em cima do qual serão 

desenvolvidos os debates dentro do escopo desta organização, de modo que fiquem claros os 

desafios que a mesma vem enfrentando para o completo alcance de seus objetivos; logo, serão 

apresentadas também as medidas já adotadas pela comunidade internacional, bem como pela 

Organização das Nações Unidas como um todo. Por fim, o bloco de posições dos países terá o 

objetivo de apresentar as perspectivas, e as estruturas que pautam as ações de cada Estado-

membro da FAO com relação à questão da Segurança Alimentar e do Desenvolvimento 

Sustentável. 
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A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
197

 é a 

agência responsável pelo controle e erradicação da fome e pobreza por meio da segurança 

alimentar e do desenvolvimento agrícola. Sua sede se localiza em Roma, na Itália, e é há anos 

o local de desenvolvimento de diversos projetos que têm obtido êxito em todo o mundo. 

Nesse escopo, serão abordadas as principais informações acerca do funcionamento da FAO, 

da sua estrutura, alianças, de políticas adotadas ao longo dos anos e as principais questões que 

podem influenciar nas questões de fome, alimentação e nutrição mundial (FAO, 2017). 

 

 

Dado o seu vasto alcance e escopo, a estrutura de funcionamento da FAO é bastante 

complexa. Para que o trabalho necessário seja realizado com excelência em todos os aspectos 

abrangidos pela organização, bem como em todos os lugares nos quais atua no mundo, a FAO 

exige o empenho de um grande número de pessoas exercendo funções variadas
198

 (FAO, 

2017). 

Hierarquicamente, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

se estrutura da seguinte maneira: um Secretário-Geral - atualmente José Graziano da Silva - o 

qual lidera oito outros cargos
199

 de diretoria; em seguida, encontram-se três diretórios que 

coordenam os focos das operações, especificamente nas áreas de gerenciamento de operações, 

coordenação de projetos e coordenação das atividades relacionadas às mudanças climáticas e 

recursos naturais. A partir destes cargos, há outros quarenta que se dividem de acordo com as 

áreas atendidas pela FAO, desde as mais operacionais, atinentes às atividades de tecnologia da 

informação (TI), finanças, investimentos e mobilização de recursos; passando pelos projetos 

organizados por regiões; até a coordenação dos projetos específicos para cada uma das áreas 

fundamentais
200

 da organização (FAO, 2017). 

 

                                                           
197

 FAO, do nome em inglês Food and Agriculture Organization. Para o propósito deste guia, será utilizada a 
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 Para mais informações e nomes específicos do quadro organizacional da FAO, acesse: 
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 Nas áreas de Avaliação de Projetos; Inspeção Geral; Conselho de Ética; Gabinete; Comunicações 

Corporativas; Estratégias, Planejamento e Gestão de Recursos; Recursos Humanos; e Auditorias Externas (FAO, 

2017). 
200

 Para a FAO, as principais áreas fundamentais da organização são as de segurança alimentar; agricultura 

sustentável; aumento da resiliência dos países; proteção dos recursos naturais e biodiversidade; e 

desenvolvimento de capacidades técnicas (FAO, 2017). 



 
 

 

 

A FAO, dentre os seus muitos serviços, serve também como plataforma de 

conhecimento sobre agricultura e sustentabilidade. Com confiança nas experiências de seus 

funcionários agrônomos, silvicultores
201

, pescadores, especialistas em gado, nutricionistas, 

cientistas sociais, economistas, estatísticos, entre outros profissionais que trabalham com  a 

pesquisa, análise e divulgação de dados e estatísticas necessárias para o desenvolvimento 

mundial (FAO, 2017). A organização não mede esforços para que sejam alcançados os 

objetivos traçados juntamente dos países-membros, atuando também como um elo de reforço 

e compartilhamento de vivências políticas e diplomáticas entre seus Estados-membros, uma 

vez que, diante de seus anos de experiência, pode auxiliar em nível global na elaboração de 

políticas agrícolas, bem como ajudar na formulação de medidas efetivas e estratégias 

nacionais para obter êxito em seus objetivos de mitigação da fome e desenvolvimento rural 

(FAO, 2017).  

Esses esforços são possíveis por terem base em projetos bem-sucedidos criados 

anteriormente pela organização, gerando uma rede de compartilhamento de conhecimento e 

experiências exitosas. A FAO também é defensora da implementação de políticas e programas 

para a resolução de problemas
202

, tanto em nível nacional, quanto regional e internacional, 

incentivando seus Estados-membros a investir recursos financeiros na criação de projetos, na 

reformulação de estruturas organizacionais e no desenvolvimento das capacidades humanas 

para exercer tais políticas, a fim de garantir sua efetiva execução (FAO, 2017). 

 

 

Abrindo espaço para que países desenvolvidos e em desenvolvimento possam se unir, 

a Organização para Agricultura e Alimentação fomenta o entendimento comum no que tange 

as questões rurais e agrícolas e de segurança alimentar. Ainda neste sentido, a FAO age no 

sentido de incentivar o trabalho conjunto de organizações de diferentes naturezas, como entre 

aquelas sem fins lucrativos (ONGs) e organizações privadas, a fim de facilitar o apoio e os 
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 Silvicultor é aquele que se dedica à silvicultura; silvicultura é a “ciência que trata do cultivo, reprodução e 

desenvolvimento de árvores florestais, incluindo o estudo botânico das espécies” (MICHAELIS, 2017). 
202

 À exemplo das mais de 90 missões da FAO no Brasil entre os anos 1972 e 1978 no Brasil, além do apoio da 

organização ao Programa Fome Zero (FAO, 2010). 



 
 

serviços aos agricultores, gerando investimentos públicos e privados no fortalecimento do 

setor alimentício. 

A FAO também permite que especialistas e formuladores de políticas – sejam eles de 

vínculos público, privado ou não-governamental – de todo mundo se reúnam em sua sede, ou 

em seus escritórios de campo
203

, para debater o estabelecimento de acordos sobre as mais 

diversas questões relacionadas à alimentação mundial. Ademais, dada a amplitude de seu 

escopo, bem como de sua atuação, a organização possui um grande leque de conhecimentos 

que podem ser úteis ao mundo inteiro no que tange à instauração de políticas e projetos, e já 

atua em campo, testando sua efetividade em diversos lugares do planeta
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 (FAO, 2017). 

Além de ter a capacidade de mobilizar milhões de dólares oriundos de países industrializados 

e desenvolvidos, dos bancos de alcance mundial e demais órgãos de atuação internacional, a 

FAO também é responsável pelo gerenciamento dessas quantias, alocando-as da melhor 

forma possível no desenvolvimento de projetos, de modo a garantir o total êxito e a boa 

administração dos incentivos que lhe são destinados (FAO, 2017). É importante destacar 

também que, nos mais variados cenários de crise – tanto oriundos de desastres naturais, 

quanto de conflitos armados (como guerras civis) –, o trabalho da FAO é conjugado com o de 

outras instituições humanitárias no intuito de proteger os meios de subsistência, garantindo 

que as populações sejam minimamente afetadas pelas adversidades e sejam capazes de 

reconstruir suas vidas
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 (FAO, 2017). 

 

 

A FAO tem consciência de que o problema global está na distribuição de alimentos, 

uma vez que a produção mundial é suficiente para suprir as necessidades atuais. O seu 

desafio, portanto, consiste justamente na solução das dificuldades que causam a má 

distribuição, mitigando e buscando erradicar ao máximo a fome em escala mundial (FAO, 

2017). Há duas décadas, o trabalho da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação tem sido de tornar os índices de fome, desnutrição e insegurança alimentar cada 
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 Além da sua sede oficial em Roma, a FAO também conta com escritórios de campo espalhados pelo mundo. 

No Brasil, o escritório se localiza dentro do Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília (FAO, 2017). 
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 Para exemplos, ver citação 10. 
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 Atualmente, a FAO tem se feito efetiva no caso do Sudão do Sul, onde mais de 5,5 milhões de pessoas sofrem 

com a fome e um milhão vivem em perigo de morte por desnutrição (FAO, 2017). 



 
 

vez menores e, de fato, os resultados têm sido bastante positivos
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 (NAÇÕES UNIDAS, 

2015). Entretanto, o problema que ainda preocupa a organização são as mais de 793 milhões 

de pessoas que sofrem com a fome em condições permanentes, e estima-se que ainda existam 

mais de 161 milhões de crianças abaixo da faixa dos cinco anos de idade que atualmente 

encontram-se em condições de desnutrição aguda (FAO, 2017). 

Sabendo disso, a FAO estabelece como sua missão o apoio aos seus 194
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 Estados-

membros, conduzindo esforços diários e conjuntos. Esses esforços possuem o propósito de (i) 

garantir que a população mundial tenha acesso regular e de qualidade à alimentação; (ii) 

auxiliar Estados na execução de seus compromissos, programas e políticas de cunho local, 

nacional, regional e internacional, que promovam a salvaguarda alimentar e da nutrição; (iii) 

garantir a acessibilidade às informações e à troca de conhecimentos sobre os desafios e as 

soluções encontradas para as questões relacionadas à segurança alimentar e ao 

desenvolvimento humano; (iv) aumentar a produtividade agrícola de maneira eficiente e 

sustentável, principalmente através da melhora à proteção e utilização dos recursos naturais, 

de modo a beneficiar a todos, tornando os sistemas agrícolas e alimentares mais inclusivos e 

eficientes e reduzindo, assim, as taxas de pobreza rural em escala mundial; e (v) a mitigação e 

prevenção dos riscos de ameaças e crises que ocasionam a debilidade na relação produção-

distribuição de alimentos, desde o nível local até o nível global (FAO, 2017). 

 

 

A Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 é o processo conduzido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) que sucede os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000), 

incluindo especialmente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criados em 2016. 

Dentro desta agenda, é papel da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) manter a questão da segurança alimentar no centro das pautas. 
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 Exemplo disso são os resultados do objetivo de erradicação da pobreza extrema e a fome (Objetivo 2) dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (para mais informações acerca deste tópico, ver o item 2.2.1 deste 

guia), em conjunto com a FAO. Segundo o Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2015): 

“[a] proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento diminuiu em quase metade desde 1990, 

de 23,3% em 1990–1992 para 12,9% em 2014–2016.”  
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 Os Estados-membros da FAO incluem todos os Estados-membros da ONU, exceto Liechtenstein, contando 

também com a União Europeia (citada como “organização membro”), desde 1991, e as Ilhas Feroe e Tokelau 

como membros associados desde 2007 e 2011, respectivamente (FAO, 2017). 



 
 

 

Segundo a própria organização e de acordo com a Conferência Mundial de 

Alimentação das Nações Unidas de 1974
208

, segurança alimentar pode ser definida, em termos 

de fornecimento de alimentos em nível nacional e internacional, como a “disponibilidade de 

fornecimento global de comida e alimentos a todo o momento para sustentar uma expansão 

contínua de consumo e contrabalançar as flutuações de demanda e preço” (FAO, 2006). 

Posteriormente, em 1983, a FAO expandiu o conceito para incluir a garantia de que “todas as 

pessoas tenham acesso físico e econômico à alimentação básica de que necessitem” (FAO, 

2006). Em 1996, a Conferência Mundial sobre Segurança Alimentar expandiu e refinou a 

definição mais uma vez, explanando que: 

[A] segurança alimentar, em nível individual, doméstico, nacional, regional e global, 

[é atingida] quando todas as pessoas, a qualquer tempo, possuem acesso físico e 

econômico à alimentação suficiente, segura e nutricional, que vá de encontro às suas 

necessidades de dieta e preferência alimentar, para uma vida ativa e saudável (FAO, 

2003). 

 

As elucidações acerca das conceituações de segurança alimentar foram revistas pela 

FAO algumas vezes mais, no entanto mantiveram a ideia exposta durante a Conferência 

Mundial de Alimentação de 1996. Hoje, a organização trabalha, basicamente, com as 

seguintes definições (tabela 1): 

 

Tabela 1 – Definições de segurança e insegurança alimentar (fonte: FAO, 2003) 

SEGURANÇA ALIMENTAR INSEGURANÇA ALIMENTAR 

Existe quando todas as pessoas, a todo 

tempo, possuem acesso físico e econômico à 

alimentação suficiente, segura e nutricional 

que vá ao encontro de suas necessidades de 

dieta e preferências alimentares, para uma 

vida ativa e saudável. Segurança alimentar 

doméstica é aplicação deste conceito ao 

nível familiar, com indivíduos dentro do 

Existe quando as pessoas não possuem 

acesso físico, social ou econômico 

adequados à alimentação, dentro dos 

padrões expostos na definição de segurança 

alimentar. 
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 As Nações Unidas, sob o auspício da FAO, viram a necessidade de definir claramente o conceito de 

segurança alimentar na Conferência das Nações Unidas sobre Alimentação em 1974 após a devastadora fome 

que permeou Bangladesh devido à crise econômica que assolou o país após a sua independência, em 1971 

(BANGLADESH..., 1972; UNITED NATIONS, 1974). Nessa conferência, segundo as Nações Unidas (2017), 

os governos examinaram o problema mundial da produção e consumo de alimentos, proclamando, pela primeira 

vez, que todo ser humano possui o direito de viver livre de fome e má-nutrição e de se desenvolver física e 

mentalmente de maneira adequada. 



 
 

âmbito doméstico como o foco da 

preocupação. 

(Fonte: FAO, 2003) 

 

 

A questão da segurança alimentar, nos limites do âmbito da FAO, foi discutida 

algumas vezes desde a fundação da organização em 1945. A Conferência Mundial de 

Alimentação, sediada pela primeira vez no ano de 1974, em Roma, discorreu sobre o assunto 

e trouxe, como já observado, a primeira definição de segurança alimentar. 

Também em Roma, no ano de 1996, a Conferência Mundial sobre Segurança 

Alimentar resultou na “Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial” e no 

“Plano de Ação da Conferência Mundial de Alimentação”, onde chefes de Estado e de 

governo se reuniram sob convite da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação para “reafirmar o direito de todos ao acesso à alimentação nutritiva e segura, 

consistente com o direito à alimentação adequada e o direito fundamental de todos estarem 

livres da fome” (FAO, 1996). Reafirmando a importância dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais, a Declaração enfatizou a urgência na tomada de decisão para mitigar a pobreza, 

enfrentar terrorismo, os conflitos e a degradação ambiental convergindo com a 

responsabilidade de garantir a segurança alimentar para as atuais e futuras gerações (FAO, 

1996). 

A Conferência Mundial de Alimentação de 2002, por sua vez, resultou na “Declaração 

da Conferência Mundial de Alimentação: cinco anos depois”, documento que, cinco anos 

após o encontro na Conferência Mundial sobre Segurança Alimentar, determinou a 

necessidade do estabelecimento de um esforço intergovernamental para a implementação de 

diretrizes que garantissem o direito à alimentação. Em 2004, esse esforço resultou nas 

“Diretrizes do Direito à Alimentação” que determinou diretrizes para o direito à alimentação, 

em conjunto com a democracia, boa governança, direitos humanos e a lei (FAO, 2004). 

Em novembro de 2009, a terceira Conferência Mundial sobre Segurança Alimentar 

ocorreu em Roma resultando na “Declaração da Conferência Mundial sobre Segurança 

Alimentar”. Nela, mais uma vez, os Estados-membros da FAO se comprometeram com a 

erradicação da fome no mundo (FAO, 2009). 



 
 

Todos os anos, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o 

Programa Alimentar Mundial (WFP)
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 e o Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA)
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 colaboram para produzir o relatório chamado “O Estado da Segurança 

Alimentar no Mundo” (The State of Food Security in the World) onde apresentam e analisam 

de forma multidisciplinar as questões de segurança alimentar, meio-ambiente, 

sustentabilidade e agricultura (FAO, 2016). O “Programa Especial para Segurança Alimentar” 

também foi uma das principais iniciativas da Organização para Agricultura e Alimentação 

para atingir a meta de diminuir pela metade o número de pessoas passando fome no mundo, 

em conjunto com as ações dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) (FAO, 

1996). 

 

 
 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, por sua vez, foram determinados na 

Conferência do Milênio, que ocorreu durante seis encontros plenários ao longo da 55ª sessão 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de suprir as demandas do mundo, 

clarificar o papel das Nações Unidas nas questões mundiais e mudar as Nações Unidas para 

uma organização moderna e efetiva (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2000). O 

maior encontro de líderes mundiais da história até então teve como fruto a Declaração do 

Milênio. Nela, foram assentados os valores fundamentais que norteariam as relações 

internacionais no século XXI: a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito 

pela natureza e responsabilidade comum. Segundo a Declaração, a intenção principal é de 

traduzir tais valores em ações e, para tal, elencaram objetivos-chave como guias, sendo eles: 

paz, segurança e desarmamento; o desenvolvimento e a erradicação da pobreza; proteção do 

nosso ambiente comum; direitos humanos, democracia e boa governança; proteção dos grupos 

vulneráveis; responder às necessidades especiais da África; e reforçar o papel das Nações 

Unidas (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2000). 
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 O Programa Alimentar Mundial, em inglês World Food Programme (WFP), é a maior agência humanitária do 

mundo e ajuda cerca de 90 milhões de pessoas, entre elas cerca de 60 milhões de crianças, todos os anos com 

distribuição de alimentos em 80 países (ONU BR, 2017). 
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 O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), ou International Fund for Agricultural 

Development (IFAD), é uma agência especializada ligada às Nações Unidas, fundada como uma instituição 

financeira internacional em 1977 como um dos principais resultados da Conferência Mundial de Alimentação de 

1974 (ver nota 16). A FIDA se dedicada à erradicação da pobreza rural em países em desenvolvimento, uma vez 

que 75% das pessoas mais pobres do mundo – 1,4 bilhão de mulheres, homens e crianças – vivem em áreas 

rurais e dependem de atividades ligadas à agricultura para sobreviver (IFAD, 2017). 



 
 

Ao fim dos seis encontros plenários utilizados para discorrer sobre o assunto na 55ª 

sessão plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas, oito objetivos concretos e 

significativos, a serem atingidos até o ano de 2015, foram determinados com o apoio de 191 

nações
211

. Foram eles, segundo a ODM Brasil (2017) (figura 2): 

 

Figura 2 – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (fonte: ODM Brasil, 2017) 

 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio reuniram diretrizes entendidas como 

factíveis e essenciais para a garantir do desenvolvimento do planeta. Esses objetivos 

envolviam a erradicação da fome e da miséria (Objetivo 1); a garantia do acesso à educação 

básica de qualidade (Objetivo 2); o incentivo à igualdade entre sexos e a valorização da 

mulher (Objetivo 3); redução da mortalidade infantil e melhoria da saúde das gestantes 

(Objetivos 4 e 5); o combate à AIDS, malária e outras doenças, principalmente aquelas que 

podem ser facilmente prevenidas através de vacinação (Objetivo 6); e a cooperação entre 

todos para o desenvolvimento (Objetivo 8) (ODM Brasil, 2017). 

A principal missão da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

é a da garantia de um mundo livre da fome e má-nutrição. Portanto, com isso, a maior 

contribuição da FAO dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio é a de garantir 

que a busca de uma boa alimentação e o incentivo à agricultura sustentável sejam os pilares 

para melhorar o ambiente e o padrão de vida de todos (FAO, 2017).  

 Da mesma maneira que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram 

determinados para guiar os propósitos dos governos e gerar melhores condições de vida para 

as suas populações, a Agenda Pós-2015 foi a proposta encontrada pelas Nações Unidas para 

dar continuidade às ações bem-sucedidas dos ODMs e abordar uma nova geração de desafios 

(UNDP, 2013). Além de se referir a todos os debates realizados após a conclusão do processo 
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 Na época, o número total de Estados-membros das Nações Unidas somava 191 nações. Montenegro passou a 

fazer parte da organização em 2006 e o Sudão do Sul, em 2011 (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 



 
 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (encerrado em 2015), a discussão e construção 

da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 deu origem aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e se diferenciou do decurso da Declaração do Milênio por contar com a 

contribuição e ajuda da sociedade civil através de plataformas online, redes sociais e 

conferências, permitindo às populações dos países em desenvolvimento expor suas 

preocupações e aquilo que esperam ver como principais temas dos próximos objetivos de 

desenvolvimento apresentados pela ONU (UNDP, 2013).  

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação foi de suma 

importância no auxílio da construção e na discussão dos tópicos relevantes para a Agenda 

Pós-2015. No início do processo de discussão, a FAO e seus Estados-membros se reuniram 

para identificar as quatorze áreas temáticas baseadas nos objetivos globais da organização, 

sendo eles a erradicação da fome, insegurança alimentar e desnutrição; eliminação da 

pobreza; e o gerenciamento e utilização sustentável de recursos naturais (FAO, 2017). Para a 

FAO (2014), as quatorze áreas temáticas elencadas foram (1) segurança alimentar e o direito à 

alimentação; (2) nutrição; (3) erradicação da pobreza; (4) resiliência; (5) proteção social; (6) 

mudanças climáticas; (7) serviços ecossistêmicos, biodiversidade, recursos genéticos; (8) 

energia; (9) pescaria, aquiculturas, mares e oceanos; (10) florestas e montanhas; (11) terra e 

solo; (12) agricultura sustentável; (13) direito à terra; e (14) água. 

As contribuições e a ajuda da FAO foram essenciais para a organização e 

entendimento da Agenda Pós-2015. Foi essa agenda, produzida com o apoio de diferentes 

organizações dentro do âmbito das Nações Unidas, além da contribuição da sociedade civil, 

que permitiu a ascensão de um novo grupo de objetivos que guiarão governos e organizações 

pelos próximos quinze anos através dos novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ITAMARATY, 2017). 

 

 
 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), também conhecidos como 

“Transformando o mundo: Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável”, são um 

conjunto de 17 objetivos que reúne 169 metas, sendo um processo deliberativo que envolveu 

todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas e que gerou um documento não-vinculável 

publicado como resultado da Conferência Rio+20, realizada no ano de 2012 (ITAMARATY, 

2017). Os objetivos foram divulgados no parágrafo 54 da Resolução A/RES/70/1 de 25 de 

setembro de 2015, sendo ela um acordo intergovernamental fruto das discussões iniciadas 



 
 

durante o processo da Agenda Pós-2015 até o ano de 2030 (UNITED NATIONS GENERAL 

ASSEMBLY, 2015) (figura 3). 

 

Figura 3 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (fonte: Itamaraty, 2017) 

 

Muitos dos objetivos da nova agenda se assemelham àqueles da Declaração do 

Milênio, no entanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentam, como sugere o 

seu nome, um foco voltado para as questões de sustentabilidade e meio ambiente. Ainda que 

mantenha o foco principalmente nos países em desenvolvimento, os ODS também se 

diferenciam dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio por comprometer, sem exceção, 

todos os países envolvidos no processo (FAO, 2017). 

Dentre os objetivos, portanto, estão a erradicação da pobreza em todas as formas e em 

todos os lugares (Objetivo 1); a erradicação da fome, a conquista da segurança alimentar, 

melhora da nutrição global e a promoção da agricultura sustentável (Objetivo 2); a garantia da 

vida saudável e promoção do bem-estar para todos em todas as idades (Objetivo 3); a garantia 

da educação de qualidade equitativa e inclusiva e a promoção de oportunidades de 

aprendizado para todos (Objetivo 4); a conquista da igualdade entre os gêneros e o 

empoderamento de todas as mulheres e meninas (Objetivo 5); a garantia da disponibilidade e 

gerenciamento sustentável de água potável e saneamento básico para todos (Objetivo 6); a 

garantia do acesso à fontes de energia sustentável e moderna para todos (Objetivo 7); a 



 
 

promoção do crescimento econômico contínuo, inclusivo e sustentável, empregos plenos e 

produtivos e trabalho em condições decentes para todos (Objetivo 8); a construção de 

infraestruturas resilientes e a promoção da industrialização inclusiva e sustentável com 

estímulo à inovação (Objetivo 9); a redução da desigualdade dentro e entre os países 

(Objetivo 10); a transformação das cidades em assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis (Objetivo 11); a garantia do consumo e produção sustentáveis 

(Objetivo 12); tomada de medidas urgentes para combater mudanças climáticas e seus 

impactos (Objetivo 13); a conservação e o uso sustentável dos oceanos, mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável (Objetivo 14); a proteção, restauração e 

promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciamento das florestas de 

modo sustentável, combate à desertificação, deter e reverter a degradação terrestre e deter a 

perda da biodiversidade (Objetivo 15); a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, provendo acesso à justiça para todos e construção de 

instituições efetivas, confiáveis e inclusivas em todos os níveis (Objetivo 16); e o 

fortalecimento dos meios de implementação e revitalização da Parceria Global para o 

Desenvolvimento Sustentável
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 (Objetivo 17) (UNITED NATIONS GENERAL 

ASSEMBLY, 2015). 

No âmbito da FAO, a organização acredita que a segurança alimentar é o cerne 

comum que liga todos os diferentes desafios da nova agenda de desenvolvimento. Tendo em 

vista a construção de um futuro sustentável com qualidade de vida para todos e todas, a FAO 

elenca a garantia da segurança alimentar como primordial para o alcance e manutenção dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (FAO, 2017). 

Logo, na Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, é papel da FAO manter a pauta de 

segurança alimentar, preservação do meio-ambiente e agricultura sustentável em discussão. 

Concomitantemente, é papel dos Estados-membros da organização garantir que essas 

discussões sejam permeadas e tenham sua importância reforçada em âmbito global, 

destacando a relevância dos pilares da Organização para Agricultura e Alimentação para a 

manutenção da estabilidade internacional. 
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 Em inglês, Global Partnership for Sustainable Development, é um network global que conecta governos, 

ONGs e empresas privadas para trabalharem juntos em prol do fortalecimento da inclusão, confiança e 

fortalecimento do uso de dados no processo dos esforços para atingir os objetivos sustentáveis globais 

(GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT DATA, 2017) 



 
 

 
 

Após compreensão da estrutura complexa que abrange a produção e demanda dos 

sistemas agrícolas globais; do progresso atingido na luta para erradicação da fome e melhorias 

na segurança alimentar; e dos desafios passados, bem como daqueles que são característicos 

do tempo presente, a FAO acredita que possui capacidade para construir soluções baseadas 

nas lições outrora vividas. Nesse sentido, a experiência da qual a organização é detentora lhe 

permite enxergar a necessidade urgente de uma agenda universal, com estratégias 

direcionadas aos países e seus relativos contextos, tendo como elemento central a garantia de 

vida digna para todas as pessoas. Entretanto, é importante ressaltar que o progresso deste 

plano de agenda está inteiramente condicionado à efetividade dos sistemas de governança dos 

Estados e ao incentivo do envolvimento de partes interessadas dos mais diversos setores, 

tendo como princípios centrais a transparência, equidade e prestação de contas (FAO, 2014). 

Durante os últimos anos, no entanto, as companhias da agroindústria acompanharam 

um crescimento no investimento direto, como meio para baixar os custos e garantir a 

viabilidade do fornecimento a longo prazo (REARDON, 2007). Contudo, para estes 

investimentos – que permitem o aumento na produção de alimentos – não existe uma paridade 

no progresso para combater a fome e má-nutrição, senão houver, simultaneamente, o aumento 

de renda e melhoria na qualidade de vida dos mais pobres – particularmente os pequenos 

agricultores de países em desenvolvimento (FAO, 2012).  

Isso acontece porque a concentração e disparidade de renda é um obstáculo maior do 

que o aumento na produção de alimentos em escala global, que nem sempre consegue 

alcançar aqueles que mais necessitam, marginalizados e sem condições de usufruir dos ganhos 

do mercado, oriundos da produção agrícola. No entanto, devemos considerar que estes ganhos 

em curto prazo referentes aos investimentos serão encobertos pelas perdas em longo prazo, 

devido à degradação dos ecossistemas que, em decorrência dos impactos das ações humanas, 

segue em ritmo acelerado e ameaça a habilidade futura de manter-se a capacidade corrente de 

produção (REARDON, 2007). 

As crises globais nos preços dos alimentos, que ocorreram entre os anos de 2007 e 

2008, e novamente em 2010 até 2012
213

, levaram os governos nacionais a entrarem em ação A 

maior parte dos esforços, entretanto, tem sido relativos a como aumentar o montante oriundo 

da produção, enquanto a crise e os maiores desafios da questão alimentar encontram-se na 
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 Ainda se discute os principais fatores que causaram a crise, entre eles a elevação no preço do petróleo, que 

influencia diretamente nos custos de transporte e da agroindústria, e as secas nas regiões produtoras de 

alimentos, têm sido os mais reconhecidos para explicar a causa das crises. 



 
 

disparidade na relação entre oferta e distribuição, pois há alimentos suficientes para suprir as 

demandas globais, mas os preços e as crises impedem o acesso de determinadas populações a 

esses alimentos (FAO, 2014)..  

Por esses fatores, a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação busca centrar os debates e esforços mundiais, até o 

ano de 2030, nos temas de nutrição e proteção social, nos desafios da erradicação da pobreza, 

na mudança climática e na biodiversidade, assim como no gerenciamento dos recursos 

genéticos e na proteção dos ecossistemas – florestas e montanhas, terra e solo, água e a 

atividade pesqueira – assim como no estabelecimento de diferentes perspectivas sobre o 

desenvolvimento de novos recursos energéticos (renováveis) e da agricultura sustentável e 

inclusiva (FAO, 2014). A entrada em vigor desta nova agenda torna necessária a tomada do 

compromisso político e a alocação de recursos necessários de uma forma efetiva e precisa, a 

fim de combater a insegurança alimentar e progredir no caminho para a erradicação da 

pobreza como um todo. 

 Os maiores desafios dizem respeito aos países da África Subsaariana
214

, onde a 

redução da pobreza tem as taxas de crescimento mais baixas se comparadas ao progresso 

recentemente alcançado nesta questão pelo mundo, quando a taxa de pobreza extrema – de 

pessoas com renda de até 1,25 dólares por dia – nos países em desenvolvimento caiu em mais 

da metade, de 1990 até 2010 (FAO, 2014). Enquanto um dos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) – o de reduzir a extrema pobreza pela metade até o ano 

de 2015 – foi alcançado em alguns países e este problema é ainda mais crítico nas áreas rurais 

(FAO, 2014).  

Assim, a FAO carrega como eixo principal as questões relativas à segurança alimentar, 

justamente por possuir plena ciência de que, entre os diversos desafios da nova agenda de 

desenvolvimento, o desenvolvimento rural e o crescimento na produtividade agrícola são 

cruciais para a redução da pobreza (FAO, 2012). A erradicação da pobreza continua sendo um 

desafio crítico e, logo, uma meta central da agenda de desenvolvimento pós-2015.  O quadro a 

seguir (tabela 2), retirado da publicação Desenvolvimento Sustentável na América Latina e 

Caribe, elaborado sob a supervisão da Secretária Executiva da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), nos indica os progressos na obtenção do Objetivo do 

Milênio sobre o tema: 
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 Etiópia, Iêmen e República Democrática do Congo. 



 
 

Tabela 2 – Progresso na redução da pobreza extrema na América Latina e no 

Caribe

 

(Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com base em tabulações 

especiais das pesquisas domiciliares dos países.) 

 

Mais de um bilhão de pessoas dos países em desenvolvimento vivem em condição de 

extrema pobreza, e esta questão não poderá ser resolvida como um todo sem antes passar pela 

erradicação das desigualdades de renda e oportunidades – seja entre as áreas urbanas e rurais, 

entre homens e mulheres, ou entre cidadãos de diferentes etnias (FAO, 2012). O processo de 

erradicação dessas iniquidades precisa começar pela melhoria no acesso aos serviços básicos 

e recursos produtivos, assim como de proteção social. Na discussão sobre nutrição, a FAO 

defende que a seguridade da mesma é pré-condição para uma vida saudável e produtiva e a 

má-nutrição, em todas suas formas, impõe altas dívidas econômicas, sociais e humanas aos 

indivíduos, lares, comunidades, países e regiões (FAO, 2012).  

Estima-se que globalmente a desnutrição afeta mais de 840 milhões de pessoas (ONU, 

2014). A melhora nesta questão requer políticas multissetoriais, combinadas com estratégias 

apoiadas por uma coordenação efetiva e mecanismos de prestação de contas, além da 

capacidade de direcionar os esforços sobre o tema para ações bem-sucedidas. É essencial 

também a existência de mecanismos de proteção social eficientes. Atualmente, um dos 

maiores desafios dos governos tem sido o de estender a proteção social aos mais vulneráveis, 

especialmente em áreas rurais e setores urbanos informais. Em lugares onde este mecanismo 

se expandiu com sucesso, o preço foi relativamente baixo: o custo do bem-sucedido programa 

Bolsa Família, no Brasil, por exemplo, somou em pouco mais de 1% do PIB nacional (FAO, 

2014).  

Sendo assim, o acesso à proteção social propicia um apoio financeiro àqueles que mais 

necessitam e portanto, proporciona um impacto imediato na segurança alimentar e na 

erradicação da pobreza, ajudando lares em áreas rurais a superar as restrições na liquidez 

financeira e a ter uma margem maior para lidar com os riscos. Também surgem impactos 



 
 

positivos na produção agrícola e nos investimentos na agricultura, que se tornam capazes de 

alavancar a economia local, com a possibilidade de promover os sistemas agrícolas 

sustentáveis, o gerenciamento da utilização de recursos naturais e a manutenção de 

ecossistemas resilientes (FAO, 2014). 

Ademais, existe a evidente necessidade de fortalecer as relações entre os sistemas de 

proteção social, segurança alimentar, desenvolvimento agrícola e redução da pobreza rural, a 

fim de alcançar as pretendidas mudanças. Para isso, é necessário um aparato formado por 

diferentes setores e a garantia de prestação de contas e de uma administração eficiente (FAO, 

2014). É crucial também a formulação de políticas sociais interconectadas e integradas – que 

remetam às vulnerabilidades em cada dimensão dos indivíduos, de forma consciente e 

coerente com sua realidade econômico-social – junto a esforços claros e práticos, que 

resultem em impactos positivos e que envolvam diversos setores da sociedade (FAO, 2014).  

Para a criação de uma agenda em favor de sistemas resilientes, os mecanismos de 

proteção social precisam formar uma combinação de esforços de cunho humanitário, político 

e financeiro, de modo a garantir os devidos incentivos para o desenvolvimento rural (FAO, 

2014). Por isso é preciso ter em mente que a formação de uma rede de proteções interligadas, 

sistematicamente abrangente e multidimensional, é necessária para combater a fome e má-

nutrição em todos os níveis.  

A recorrência de desastres e crises ambientais debilita a capacidade de resiliência não 

só dos sistemas, mas também dos indivíduos, ameaçando a produção e a capacidade de 

consumo das pessoas. As crises podem surgir de apenas uma condição ou ainda de fatores 

convergindo e impactando simultaneamente, com efeitos mais amplos e aprofundados. Além 

das consequências humanitárias e ambientais, os impactos econômicos dos desastres 

costumam ser severos. A crise de seca no Quênia, dos anos 1999-2000, gerou prejuízos de 

pelo menos 1.4 bilhão de dólares, ou 16% do PIB daquele país (FAO, 2014). Outro desastre, 

de caráter hídrico, foram as recorrentes inundações no Paquistão, nos anos de 2010, 2011 e 

2012, que custaram a vida de mais de três mil pessoas, um saldo de 16 bilhões de dólares, e 

culminaram na diminuição do potencial de crescimento econômico do país pela metade
215

 

(FAO, 2012).  

Como no caso do Paquistão, supracitado, os recursos hídricos também representam 

outro grande ponto sobre o qual a FAO tem debatido a evolução a partir da conjugação de 
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 Os desastres naturais afetam uma miríade de fatores nas sociedades: além dos impactos econômicos 
provenientes de cultivos e criações inutilizadas, perdas nas indústrias dependentes da agricultura e nas rendas 
locais e o custo elevado no transporte, existe a inestimável perda de vidas e saúde das populações afetadas. 



 
 

esforços políticos e sociais. A água é o recurso essencial para a vida e o acesso com melhores 

condições a este recurso será crucial para o avanço nos objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2010). O acesso à água potável e ao saneamento básico são direitos 

humanos – segundo a Resolução 64/292 das Nações Unidas - e, mesmo que limitada pelas 

condições econômicas locais, a disponibilidade desses recursos para toda a população é uma 

necessidade evidente. Atualmente, segundo levantamento da Organização Mundial da Saúde, 

pelo menos 10% da população mundial consome alimentos irrigados por águas residuais
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(WHO, 2017). Os danos para saúde das populações são deteriorantes e desonrosos, e é uma 

urgência determinar entre governos e atores interessados medidas que combatam a 

insalubridade e tragam melhorias no acesso aos recursos hídricos, um passo primordial na 

busca por avanços na saúde das pessoas e dos ecossistemas que impactam claramente na 

segurança alimentar.  

A agroecologia
217

 também atuaria na diminuição da tendência de urbanização nos 

países interessados, vistos que os altos índices de urbanização tendem a sobrecarregar os 

serviços públicos nas regiões mais industrialmente desenvolvidas. A saúde da terra também é 

essencial para condições harmônicas e favoráveis do meio ambiente, e o emprego da 

agroecologia é fundamental para adaptar-nos às mudanças climáticas (ALTIERI, 1995). O 

investimento nesta área prioriza o crescimento na produção onde este é especialmente 

necessário: nas regiões mais afastadas, escassas em alimentos e de baixa renda, onde este 

investimento contribuiria com o desenvolvimento rural, preservando a capacidade das 

gerações futuras de atender suas necessidades.  

Além disso, o conceito de biodiversidade atravessa a diversidade de espécies, suas 

relações e ecossistemas e entra como uma das principais responsabilidades globais no âmbito 

da FAO: a de manter a biodiversidade e a conservação, restauração e uso sustentável do meio 

ambiente, desenvolvendo a capacidade de providenciar soluções viáveis para uma gama de 

desafios sociais (FAO, 2014). Existe também a necessidade do desenvolvimento de 

planejamentos e ações, por atores competentes, com a finalidade de trazer uma melhoria no 

aproveitamento dos processos de produção alimentar, atravessando todos os níveis do sistema 

que são prejudicados pelo baixo rendimento e desperdício dos recursos naturais.  

Em matéria de estatística, estima-se que um terço da comida produzida globalmente 

acabe sendo desperdiçada ou perdida, e, na mesma trágica e insustentável direção, perde-se 
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 Águas residuais (vulgo esgoto) são aquelas que tiveram suas características naturais alteradas após o uso 
humano, seja por utilização doméstica ou industrial. 
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 Agroecologia é o estudo das formas de desenvolvimento agrícola sustentável. (ALTIERI, 1995) 



 
 

cerca de 38% da capacidade energética consumida nos sistemas agrícolas (ONU, 2014). A 

questão da gestão energética e dos recursos naturais é um dos eixos centrais para o 

desenvolvimento sustentável, sendo capaz de acelerar o desenvolvimento econômico e social, 

a partir da elevação dos índices de produtividade, se usada de forma consciente. O sistema 

agrícola atualmente é altamente dependente de máquinas e combustíveis fósseis, os quais são 

fonte de 85% da energia primária total (FAO, 2014). Estima-se que uma em cada cinco 

pessoas não tenha acesso a serviços de energia e aproximadamente três bilhões de pessoas 

dependam da queima de biomassa
218

 para obtenção de energia, para cozinhar e aquecer a casa 

(FAO, 2014). O uso desse combustível é insustentável ecologicamente, além de ser maléfico à 

saúde, trazendo danos ambientais e econômicos à sociedade.  

Os ecossistemas florestais também são alvo de grande preocupação e objetivo dos 

esforços de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, uma vez que é parte fundamental na biodiversidade das espécies e 

abundância de recursos. Estima-se que, globalmente, os ambientes de montanha forneçam de 

60 a 80% da água doce disponível e 2,6 bilhões de pessoas estejam dependentes de 

combustível advindos de recursos florestais, como o carvão (FAO, 2014). As comunidades 

residentes em montanhas e florestas estão entre as mais pobres e famintas do mundo. Faz-se 

importante ressaltar também a vulnerabilidade das populações indígenas nessas regiões e a 

necessidade de construir políticas de proteção social que cheguem nesses ambientes (FAO, 

2014).  

Portanto, a atual trajetória de crescimento da produção agrícola é insustentável, por 

conta de seus efeitos negativos sobre os recursos naturais e o meio ambiente. Assim, dado que 

a competição por recursos naturais tende a aumentar, especialmente pelo caráter de expansão 

urbana e pela competição interna no comércio de produtos agrícolas, a FAO vem trabalhando 

para o crescimento da agricultura sustentável, de modo a apaziguar os danos causados pela 

expansão da agroindústria de produção em larga escala, tendo em vista a preservação dos 

recursos naturais - abrangendo não apenas os recursos de caráter hídrico e terrestre, mas 

também a biodiversidade e os recursos genéticos dos ecossistemas – uma vez que estes 

promovem diversos serviços ecológicos para a vida sustentável (FAO, 2014). Nesse sentido, o 

principal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é estimular a produção agrícola 

sustentável, melhorando a eficiência e fazendo uso com melhor rendimento dos recursos 
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 Biomassa é a matéria orgânica – animal ou vegetal – usada para na produção de energia. A queima desses 
combustíveis libera dióxido de carbono na atmosfera. Existe uma variedade de recursos utilizáveis como 
biomassa: madeiras, plantas, até lixo e excrementos - os tradicionais combustíveis fósseis não são considerados 
biomassa. 



 
 

naturais, a fim de promover uma segurança alimentar e nutricional melhor estruturada, que 

possua um caráter íntegro e irreversível (FAO, 2014). 

 

 

 

 

Conforme já apresentado anteriormente, a atuação da Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura (FAO) é pautada no ideal de promover a segurança 

alimentar para todos, a fim de garantir que tenham acesso à alimentação de qualidade e que 

esta seja suficiente às suas demandas, de modo a assegurar uma vida digna e saudável para 

todos os habitantes do planeta. Dentro deste escopo, assim como a ONU traçou seus 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM, anos 2000) e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2016), a FAO também possui suas metas enquanto um 

braço organizacional da ONU no âmbito da segurança alimentar. Seus três objetivos 

fundamentais são: i) erradicação da fome, da insegurança alimentar e da desnutrição; ii) 

eliminação da pobreza e da miséria, garantindo o desenvolvimento econômico e social para 

todos e iii) gerenciamento e uso de maneira sustentável dos recursos naturais do planeta 

(terras, água, ar, clima e recursos biológicos) garantindo o bem-estar atual e o futuro das 

próximas gerações. 

Tais metas são as responsáveis por nortear as ações da FAO no campo internacional. 

Ainda a fim de garantir seu efetivo cumprimento, foram traçados também os Objetivos 

Estratégicos, que permitem à organização traçar planos de ação específicos, e certificar-se do 

cumprimento de seus objetivos principais, bem como da agenda global de Objetivos do 

Milênio, e dos Objetivos Sustentáveis (FAO, 2016). Os objetivos estratégicos da FAO, 

portanto, consistem em: 

 

 

 

Este objetivo parte do pressuposto de que o planeta é altamente capaz de produzir 

alimentos suficientes para que toda sua população tenha uma boa nutrição, impactando 

positivamente em seu desenvolvimento e produtividade, o que consequentemente aumentaria 

também os índices de desenvolvimento humano, social e econômico dos países. Entretanto, 



 
 

não bastava que tais compromissos fossem discutidos no âmbito dos Congressos nacionais, 

era necessário que fossem colocados em prática através da criação de políticas e programas, 

os quais pudessem ser facilmente moldados e adaptados às diferentes realidades dos países. 

Foi justamente desta forma que surgiu um dos programas mais importantes no escopo da 

Segurança Alimentar: o Zero Hunger Challenge
219

, que tem como objetivo a supressão 

completa da fome e da miséria, através de: i) implementação de sistemas alimentares 

totalmente sustentáveis, da produção até o consumo; ii) o fim da pobreza rural, através do 

fomento dos incentivos aos produtores de pequena escala; iii) adaptação dos sistemas 

alimentares para eliminar a perda e/ou o desperdício de alimentos; iv) garantia de alimentação 

adequada para todas as pessoas, ao longo de todos ao anos; v) eliminar todas as formas de 

desnutrição. Os esforços para garantir a efetividade de programas como o Zero Hunger 

Challenge, bem como o alcance das principais metas da organização, mobilizaram desde 

unidades governamentais de cada país, até a sociedade civil, o setor privado e outros parceiros 

que trabalhavam em prol do desenvolvimento, a fim de assegurar que a erradicação da fome, 

da insegurança alimentar e a desnutrição fosse completa, estável e irreversível.  

 

 

 

A partir da previsão de que a população mundial irá aumentar para cerca de nove 

bilhões até o ano de 2050 e de que a maior parte deste crescimento se dará em áreas do 

planeta ainda muito assoladas pela insegurança alimentar e dependentes das atividades do 

setor primário
221

, faz-se necessária a criação de medidas capazes de aumentar a produção e 

conservar os recursos naturais de cada região. Para isso, é preciso que se empreguem 

mecanismos que sejam ao mesmo tempo eficientes e sustentáveis e que se possa contar com a 
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 O programa chamado Zero Hunger Challenge foi criado pelo então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 

durante a Conferência Rio+20 em 2012, e lançado como um desafio aos líderes mundiais. Seu principal objetivo 

é garantir que todos tenham acesso aos alimentos que precisam para que possam ter uma vida digna, tendo sua 

atuação pautada i) Na melhoria do acesso à alimentação de qualidade; ii) Na redução do número de crianças 

malformadas por consequências da desnutrição; iii) Na transformação dos sistemas produtivos de modo que se 

tornem mais efetivos quanto ao suprimento da demanda, bem como, mais sustentáveis; iv) No aumento da 

produtividade do setor agrícola, aumentando a renda de pequenos agricultores; e v) Na redução dos desperdícios 

de alimentos (WFP, 2014). 
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 Ver nota anterior. 
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 A economia pode ser dividida em três principais setores, de acordo com a atividade que exerce. Assim temos: 

o setor primário, que se relaciona às atividades agrícolas, à pecuária e ao extrativismo animal e vegetal; o setor 

secundário que é relativo às atividades industriais e de construção civil; e o setor terciário, que abrange as 

atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços (G1, 2012). 



 
 

participação de todos os grupos de pessoas, incluindo as parcelas de minorias
222

 

marginalizadas, a fim de que se possa abolir a competição por recursos naturais – principal 

causa da exclusão de determinados países dos principais mercados. As mudanças no âmbito 

social-demográfico ocasionarão impactos tanto na necessidade de aumento no volume de 

produção, quanto em questões de mão de obra – como, por exemplo, o aumento da migração 

para as zonas urbanas dos países, gerando uma maior demanda por empregos, que ao mesmo 

tempo a industrialização que se dá através dos maquinários não terá condições de suprir – 

trazendo consigo a necessidade da criação de novos mecanismos de controle para as possíveis 

ameaças que surgirão, como pestes que possam colocar em risco a atividade agrária ou até 

mesmo doenças que possam afetar a população
223

. Além disso, há também as mudanças 

relacionadas às transformações climáticas, oriundas algumas vezes deste aumento 

populacional, que poderão ser as responsáveis pelo enfraquecimento das atividades de 

produção e pela escassez dos recursos naturais, nos quais a economia atualmente está pautada. 

É exatamente por este risco de escassez dos recursos naturais, tão importantes para o 

desenvolvimento das sociedades, que surgiu a necessidade de se fazer com que as práticas 

relacionadas ao primeiro setor sejam convertidas em atividades de cunho mais sustentável, ao 

mesmo tempo, sem deixar de serem produtivas em sua tarefa de garantir o alimento – e 

também o sustento – de uma parcela tão grande da população. Assim, a FAO desenvolveu 

uma série de atividades que têm como foco a integração das atividades do setor primário com 

o meio social e econômico, fazendo com que se tornem complementares, e a transição destas 

práticas para outras mais sustentáveis possa ser realizada de maneira mais fácil, dinâmica, 

rápida e eficaz. Para isso, as atividades propostas pela FAO (2017) consistem em: 

 

 Fomentar a eficiência do uso dos recursos naturais, a fim de promover o 

aumento da produtividade, bem como o seu aproveitamento, simultaneamente, 

reduzindo o volume de insumos utilizados na atividade de produção, e 

consequentemente impactando também na redução dos efeitos negativos do 

meio externo; 

 Melhorar a capacidade de gerenciamento dos riscos ecológicos, sociais e 

econômicos que estão associados às atividades do setor primário e de todo o 

sistema de produção (como pragas, doenças e demais impactos originados de 

mudanças climáticas); 

 Identificar e expandir as responsabilidades dos países sobre os efeitos que o uso 

de recursos e ecossistemas pode acarretar para o planeta, bem como o seu papel 

dentro do ideal de conservação do meio ambiente; 
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 Minorias são indivíduos que necessitam de medidas especiais para a proteção de seus direitos, considerando 

que estão, frequentemente, entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, e seus integrantes são expostos à 

discriminação e à injustiça social e excluídos da participação na vida pública e política (SANTILLI, 2008). 
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 Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação da Cimeira Mundial da 

Alimentação (1996). 



 
 

 Facilitar o acesso às informações e tecnologias necessárias para que tais 

atividades supracitadas possam ser colocadas em práticas com mais agilidade e 

eficiência. 

 

Para que o cumprimento destas metas seja realizado por completo, é necessário que 

haja a compreensão, por parte do sistema internacional, de que o desenvolvimento sustentável 

é um processo que levará tempo e exigirá muito empenho na implementação de quadros 

técnicos que englobam governanças e financiamentos, capazes de encabeçar sua 

concretização, tendo em vista a grande variedade de conjunturas e necessidades que se 

estabelecem entre os diversos países no âmbito da organização e levando em conta também a 

relação setor agrícola-recursos naturais. Dentro desta perspectiva, a fim de melhorar a 

conexão e o aproveitamento entre o setor produtivo e o conjunto de recursos naturais, a FAO 

(2017) elaborou os seguintes planos de ação: 

 Apoiar o desenvolvimento, o compartilhamento e a adaptação de tecnologias 

locais relevantes, bem como, explorar abordagens para avaliar o impacto e a 

vulnerabilidade do meio ambiente, facilitando o planejamento de sua adaptação, 

focando em uma abordagem de barreiras econômicas, institucionais e de 

financiamento àqueles que persistirem com as atividades consideradas de 

grande impacto; 

 Criar estruturas habilitadoras para os sistemas de produção econômica, social e 

ambiental, que sejam capazes de incorporar eficiência ao uso dos recursos, bem 

como, de garantir a diversificação, adaptação e acessibilidade aos ecossistemas, 

e a mitigação de mudanças climáticas; 

 Fortalecer os mecanismos e instrumentos de governança - nacionais e 

internacionais – de maior relevância para o incentivo do uso sustentável dos 

recursos, fortalecendo sua capacidade de participação na negociação e 

implementação de instrumentos internacionais; 

 Construir uma maior facilidade no acesso e uso de informações, a fim de 

assegurar um maior amparo na criação de políticas e tomada de decisões (FAO, 

2017). 

 

 

 

Os denominados “pobres rurais” são todos aqueles que são produtores de subsistência, 

agricultores familiares e/ou trabalhadores agrícolas sem-terra, podendo-se incluir também os 

pescadores, pastores e demais povos do meio rural que possuem acesso limitado aos meios 

produtivos. Dado o fato de que a parcela populacional mais pobre do planeta vive em zonas 

rurais, pode-se afirmar que a pobreza, como um todo, é um grande reflexo da pobreza rural 

que assola o mundo todo (FAO,2017). Desta forma, a FAO entende que a erradicação desta 

instabilidade é fundamental para o cumprimento de sua missão. Segundo relatório emitido 

pela FAO, desde os anos 90, a pobreza nas zonas rurais já diminuiu consideravelmente, tendo 

uma queda de 54% para 35% no número de pessoas em situação de extrema pobreza, isto é, 



 
 

que viviam com menos de U$1,25 por dia (FAO,2017). Entretanto, ainda assim, a pobreza 

rural é generalizada em regiões com grande contingente populacional, como o sul da Ásia, e 

em grande parte da África Subsaariana
224

, que coincidentemente, são também os países que 

vêm caminhando mais lentamente rumo ao progresso no âmbito da subsistência rural. Assim, 

a erradicação da pobreza rural surge para a FAO como um compromisso, uma vez que em sua 

percepção esta é uma questão fundamental não só dentro do escopo da segurança alimentar, 

mas também no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

objetivando a criação de economias mais sustentáveis, dado que todos os lugares nos quais o 

desenvolvimento econômico atingiu um patamar de êxito considerável, o pontapé inicial foi 

dado a partir do crescimento da produtividade agrícola e do fortalecimento do 

desenvolvimento rural (KAGEYAMA, 2004). 

Como podemos ver anteriormente, a redução da pobreza rural foi alcançada em 

momentos de rápido crescimento econômico (KAGEYAMA, 2004). Contudo, apenas o 

crescimento econômico não é suficiente para dar fim a este problema que assola uma parcela 

tão grande da população do planeta. A pobreza rural ainda persiste por conta da ausência de 

políticas que deem conta de melhorar a produtividade agrícola e a infraestrutura rural, 

garantindo à população o acesso a serviços básicos como os sociais e de saúde, por exemplo. 

As mudanças climáticas, as ameaças ao meio ambiente, as doenças e os impactos oriundos 

das fortes ondas migratórias são desafios com os quais a FAO vem tentando lidar, uma vez 

que os mesmos têm forte influência na pressão exaustiva que os meios de produção– não 

renováveis – vem sofrendo de forma desmedida. A organização, reconhecendo a importância 

de alimentação adequada, principalmente nestas condições hostis, vem empregando esforços 

na garantia da seguridade alimentar nestes casos, a partir da criação de programas de ação, 

como por exemplo, o Programa da FAO para combate ao HIV/AIDS
225

. Assim, tais desafios 

vêm diretamente ao encontro da missão de erradicação da pobreza rural, visto que grande 

parte de sua continuidade gera justamente a degradação e escassez de recursos para garantir a 
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 Região situada ao sul do vasto deserto do Saara, composta por 47 países: África do Sul, Angola, Benin, 

Botsuana, Burkina Fasso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Guiné 

Equatorial, Eritréia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Ilhas Comores, Lesoto, Libéria, 

Madagáscar, Maláui, Mali, Mauritânia, Maurício, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, República 

Centro-Africana, Ruanda, República Democrática do Congo (Ex-Zaire), São Tomé e Príncipe, Senegal, 

Seychelles, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 2005) 
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 Programa criado ao 1998, período em que houve um dos maiores surtos da doença em meio às populações 

rurais. O Programa surgiu com a proposta de conscientizar os governos dos Estados da importância da 

formulação e execução de políticas para a contenção da pobreza rural, haja vista que esta era a responsável pela 

propagação mais rápida da doença, uma vez que a pobreza profunda incentiva a má nutrição e a debilidade na 

saúde, tornando as pessoas mais vulneráveis às infecções pela doença. (FAO,2003) 



 
 

subsistência da população. Uma vez dito isso, é importante ressaltar que o papel que a FAO 

vem exercendo, visando o cumprimento de seus Objetivos Estratégicos, é o de incentivar os 

países no desenvolvimento de políticas mais amplas e que tenham como foco a diversificação 

e dinamização da economia rural. 

Neste sentido, a FAO está comprometida em, junto de seus parceiros, empenhar todo o 

esforço possível a fim de apoiar seus Estados-membros no fortalecimento de suas capacidades 

em (FAO, 2017): 

 Definir uma abordagem coerente da redução da pobreza rural, no sentido de 

uma estratégia mais ampla para o desenvolvimento rural sustentável; 

 Fortalecer as instituições rurais, os produtores locais e as organizações 

comunitárias no que tange ao fomento do uso e gerenciamento sustentáveis dos 

recursos naturais; 

 Reduzir as desigualdades no acesso à recursos produtivos e serviços sociais, 

bem como as desigualdades de gênero; 

 Implementar programas e políticas que promovam a geração de boas 

oportunidades de empregos agrícolas e não-agrícolas para homens e mulheres 

jovens;  

 Conceber programas de proteção social que efetivamente reduzam a 

insegurança alimentar entre as populações rurais, ao mesmo tempo que 

estimulam a economia rural, capacitam as mulheres e aumentam a capacidade 

dos rurais mais vulneráveis a investir no futuro e no uso sustentável dos 

recursos. 

 

 

 

Com as mudanças decorrentes da globalização, a agricultura tende a deixar de ser vista 

como um setor em particular e a ser enquadrada como parte de uma cadeia de valor que irá 

integrar totalmente os processos de todos os países, desde a produção até às atividades de 

venda. Este novo tipo de integração reflete um grande desafio para os pequenos agricultores e 

produtores agrícolas, principalmente dos países em desenvolvimento, nos quais os pequenos 

agricultores – ainda que economicamente válidos – são facilmente excluídos da cadeia de 

valor, por não possuírem os mecanismos
226

 necessários para a manutenção deste novo formato 

de integração, motivo pelo qual também os países mais pobres são excluídos da cadeia global. 

Conforme os sistemas agrícolas e agroalimentares vão se transformando e exigindo 

um nível cada vez maior de conhecimento e capital, tornam-se necessárias também a obtenção 
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 Podemos citar como mecanismos de alavancagem na cadeia de valor a obtenção de maquinário específico 

para a otimização de todas as etapas da produção, que fariam com que os agricultores perdessem menos tempo 

nessas atividades, tendo o produto mais rapidamente em mãos para negociação, podendo lança-lo no mercado a 

um preço mais competitivo. Com a restrição orçamentária que os pequenos agricultores enfrentam, por conta do 

baixo investimento no desenvolvimento das zonas rurais mais pobres, torna-se mais complicada a aquisição 

destes mecanismos que possam garantir o crescimento de sua produtividade. 



 
 

de novas habilidades, conhecimentos, produtores, processadores, gerentes e trabalhadores, 

bem como grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isto por si só já cria uma 

enorme barreira entre os países industrializados (que detém todos os tipos de ferramentas 

exigidas por esta nova estrutura) e os países ainda em processo de desenvolvimento (ainda 

bastante deficitários na obtenção destes recursos). Além disso, há também o estabelecimento 

de novos padrões de consumo para a maioria da população mundial, que surgiu com o 

fenômeno da urbanização, fazendo a relação produção-consumo se tornar cada vez mais 

complexa, exigindo uma estrutura cada vez mais modernizada e sofisticada, tornando ainda 

mais complicado para os países em desenvolvimento acompanharem o crescimento 

exponencial do mercado global. Não somente isto, mas também o acesso destes países aos 

mercados global, regional e nacional é dificultado por problemas como políticas e leis 

desatualizadas, ineficientes, ou até mesmo conflitantes, juntamente a perspectivas bastante 

incertas do governo acerca de suas responsabilidades e atribuições frente aos setores público e 

privado, que acabam acarretando em uma série de impedimentos aos investimentos que se 

fazem necessários à implementação de sistemas sustentáveis e inclusivos. 

Visando o cumprimento deste Objetivo Estratégico, a FAO tem procurado intervir de 

maneira a auxiliar os países em geral a enfrentar todos os desafios oriundos das constantes 

mudanças e modernizações na cadeia de valor; focando suas ações em conectar os países 

ainda em status de desenvolvimento com os grandes tomadores de decisões do sistema 

internacional, e a fim de lhes fornecer as ferramentas necessárias para que estes grandes 

desafios sejam superados. Como exemplo de ferramentas, podemos citar o acesso às 

informações imprescindíveis ao desenvolvimento de novas políticas e programas que possam 

suprir a necessidade de capacitação tanto em nível institucional, quanto individual em cada 

país, a fim de que sejam evitadas perdas e que se melhore o aproveitamento de suas 

capacidades de fornecimento alimentar. 

Como já dito anteriormente, a FAO vem movendo esforços no sentido de integrar 

países em desenvolvimento com países desenvolvidos. Contudo, seus esforços vão além 

disso, pois a FAO vem trabalhando também para promover a integração entre os diferentes 

setores da cadeia de valor de cada país, isto é, agregar o setor público ao setor privado, de 

modo que, conjuntamente, consigam chegar à elaboração de medidas efetivas para o 

desenvolvimento de mercados sustentáveis, como por exemplo, o que vem acontecendo na 

iniciativa Cadeias de Valor para Segurança Alimentar e Nutrição nas Ilhas do Pacífico
227

. O 
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 Iniciativa regional do Pacífico (foco nas Ilhas Cook, Fiji e Samoa), que conta com o apoio total da FAO para 

o fortalecimento das capacidades dos produtores locais de alimentos e das empresas para fornecer mais comida 



 
 

setor privado, especificamente, é um desafio à parte para organização, uma vez que, mesmo 

com o aumento do reconhecimento das responsabilidades sociais para o fomento do 

desenvolvimento sustentável, a maior parcela das empresas ainda não conseguiu elaborar e 

colocar em prática modelos de negócios inclusivos e sustentáveis que, de fato, sejam 

eficientes. Acontece que a responsabilidade social é até reconhecida, porém ainda não há 

mecanismos de regulação que controlem a prestação de contas oriunda deste novo modelo, o 

que faz com que a grande maioria das empresas não os tire do papel (FAO, 2017). 

Além do incentivo ao diálogo entre os governos dos Estados e o setor privado, a FAO 

vem trabalhando também na missão de conjugar efetivamente as Nações Unidas com o G8
228

 

e outras iniciativas globais, a fim de fortalecer este diálogo e materializá-lo em forma de 

ações colaborativas acerca da adoção de tecnologias inclusivas e mercados de comércio 

justos
229

, inclusivos e sustentáveis. Ainda, a FAO também pretende desempenhar um papel 

fundamental no estabelecimento de acordos entre os mais variados setores internacionais e 

regionais, a fim de melhorar as oportunidades para todos os países e aumentar suas 

participações tanto nos mercados regionais como no mercado global. Ademais, como sempre, 

a FAO continuará a promover as normas para garantia da segurança alimentar, controlando 

seu cumprimento através de instrumentos como a Comissão Codex Alimentarius
230

. 

 

 

Todos os anos, há um grande número de pessoas que são prejudicadas por 

consequências oriundas de desastres e crises, os quais afetam as atividades de produção, 

                                                                                                                                                                                     
aos mercados domésticos e turísticos a fim de atender à demanda nutritiva da região e reduzir as importações de 

alimentos. Tal iniciativa abrange também o desenvolvimento de quadros políticos e regulatórios que incentivem 

as melhorias na capacidade de reunir, integrar, analisar e divulgar informações sobre alimentação, nutrição e 

recursos naturais entre os países envolvidos. 
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 O G8 trata-se de um grupo formado por Itália, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos e 

Japão e Rússia, que se reúne em encontros anuais, tendo como intuito a discussão de novas formas de aumento 

da cooperação em termos de comércio e finanças, fortalecimento da economia global, promoção da paz e da 

democracia, resolução de conflitos já existentes e impedimento da criação de conflitos novos. (BBC, 2005) 
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 Originalmente Fairtrade, o programa de Comércio Justo (regulamentado pela Fairtrade Labelling 

Organizations International) é uma abordagem alternativa ao comércio convencional, que visa melhorar o 

acesso aos mercados e condições comerciais para os pequenos agricultores e trabalhadores agrícolas, com base 

em uma parceria entre produtores e comerciantes. Para alcançar este objetivo oferece um preço mínimo 

garantido para o produto exportado, mais um prêmio em dinheiro que as organizações de produtores devem 

alocar em melhorias de suas comunidades, melhorando suas condições de trabalho, a fim de erradicar a 

exploração. (FAIRTRADE, 2017) 
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 A Comissão Codex Alimentarius trata-se de um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), fundado no ano de 1963, com o 

propósito de estabelecer normas internacionais na área alimentar, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre 

Boas Práticas e Avaliação de Segurança e Eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde dos 

consumidores e garantir práticas leais de comércio entre os países (ANVISA, 2016). 



 
 

comercialização e consumo de culturas como gado, peixes, florestas e outros recursos 

naturais, bem como o acesso aos alimentos em nível local, nacional e, em casos mais graves, 

até mesmo regional ou mundial. 

Quando falamos em ameaças e crises, tratamos de acontecimentos como (FAO, 2017): 

 Desastres naturais; 

 Emergências na cadeia alimentar (por exemplo: plantas transfronteiriças, 

florestas, pragas e doenças animais, aquáticas e zoonóticas
231

, eventos de 

segurança alimentar, emergências radiológicas e nucleares, falhas de barragens, 

poluição industrial, derrames de petróleo e outros); 

 Crises socioeconômicas (como a crise mundial dos preços dos alimentos em 

2008, e os recentes choques financeiros); 

 Conflitos violentos (agitações civis, mudanças de regime, conflitos 

interestaduais, guerras civis, etc.); 

 Crises prolongadas, ou seja, emergências complexas e prolongadas combinando 

dois ou mais dos itens acima. 

Estas catástrofes por si só já causam grandes impactos para as populações do planeta, 

entretanto, podem se agravar ainda mais com os fatores relativos à sua natureza, frequência, 

intensidade, combinação e duração, bem como com os fatores relativos às populações 

atingidas - como gênero, idade, níveis educacionais e de conhecimento, desenvolvimento 

socioeconômico, cultura, capacidade institucional, entre outros que influenciam no acesso aos 

devidos recursos para subsistência. Um exemplo bastante claro do agravamento destes 

impactos é o reflexo da questão de gênero e poder socioeconômico nas guerras, conforme 

bem explanado por Mia Couto (2015): 

A diferença entre a Guerra e a Paz é a seguinte: na Guerra, os pobres são os 

primeiros a serem mortos; na Paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós, 

mulheres, há ainda uma outra diferença: na Guerra, passamos a ser violadas por 

quem não conhecemos (p. 63) 

 Dado o fato de que a capacidade das famílias, comunidades e instituições em 

antecipar, absorver, acomodar, recuperar e de se readaptar a crises e desastres se dá de forma 

diferente no âmbito rural e urbano, o objetivo da FAO consiste justamente no trabalho de 

congregar esforços junto às demais organizações internacionais para desenvolver mecanismos 

que confiram aos países a capacidade de minimizar os efeitos da instabilidade, bem como de 

se reerguer de forma eficiente e sustentável. Além disso, a organização também prioriza – em 

conformidade com o cumprimento dos ODS – o desenvolvimento, proteção e restauração de 

meios de subsistência sustentáveis, que possam ser utilizados em benefício das sociedades 

dependentes da agricultura, pesca pecuária e demais recursos naturais, de modo que as crises 
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 Doenças zoonóticas, ou zoonoses, são doenças que acometem animais e podem ser transmitidas a partir deles 

para os seres humanos, como a raiva (MICHAELIS, 2017). 



 
 

não sejam tão impactantes em suas vidas. Isso ocorre através do estabelecimento de medidas, 

como políticas de governo e programas plurinacionais, de caráter imediato, que visam o apoio 

e proteção à agricultura, alimentação e nutrição, e também de medidas a longo prazo que 

tragam soluções para outros fatores que geram os riscos de desastres e crises, naturais ou não. 

A organização também vem trabalhando na tarefa de incentivar os governos dos países, 

autoridades locais, comunidades, sociedade civil, setor privado e a comunidade internacional 

a conjugar esforços para o estabelecimento de políticas, investimentos, inovações e o 

cumprimento das responsabilidades de cada um – enquanto atores do sistema internacional – 

para a redução dos riscos de desastres e para o gerenciamento das crises. 

A meta da FAO ao trabalhar com esta integração de múltiplos atores de diferentes 

níveis – globais, regionais, nacionais e locais – consiste em (FAO, 2017):  

 Capacitar o meio ambiente: através da capacitação dos países para o 

gerenciamento de riscos e crises (denominada “governança de risco”), de forma 

a garantir a segurança nas áreas da agricultura, alimentação e nutrição, através 

do fortalecimento das etapas de prevenção, preparação, mitigação, resposta, 

recuperação e reabilitação; 

 Observar para salvaguardar: são necessárias melhorias contínuas no 

gerenciamento das informações, dos alertas precoces, das análises de risco e dos 

sistemas de vigilância dos múltiplos riscos para a agricultura e alimentação, de 

modo a fornecer alertas mais atualizados, precisos e acionáveis; 

 Aplicar medidas de RRD
232

: enquanto os perigos são evitáveis, eles não 

precisam se tornar desastres. Os desastres podem ser prevenidos e mitigados 

pela aplicação sistemática de boas práticas de redução de riscos de desastre – 

nos âmbitos da agricultura, alimentação e nutrição – antes, durante e após as 

crises; 

 Preparar e responder: quando as capacidades das pessoas estão pressionadas 

pelas crises, elas precisam contar com respostas rápidas e efetivas para as 

emergências locais, nacionais e internacionais. O desenvolvimento desta 

atividade inclui a preparação e assistência humanitária (incluindo a proteção dos 

meios de subsistências), a reconstrução de ativos e outras formas de proteção 

social adaptadas para ajudar as populações em estado de risco. 

 

Uma vez apresentados os Objetivos Estratégicos lançados pela FAO para o 

cumprimento de suas metas fundamentais, que vão de encontro com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, lançados pela ONU, na agenda pós 2015, é importante que 

sejam apresentadas também as iniciativas criadas pela FAO para colocar tais objetivos em 

prática, desenvolvendo da melhor maneira possível cada região do planeta. Assim, dentro de 

cada um destes cinco Objetivos Estratégicos supracitados, a organização vem trabalhando na 

implementação de iniciativas regionais para a renovação dos processos, de modo a aumentar 

seu caráter sustentável e garantir a segurança alimentar em todas as áreas do planeta (FAO, 
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 Redução de Risco de Desastre, em inglês Disaster Risk Reduction (DRR). 



 
 

2017). As iniciativas implementadas pela FAO que estão atualmente em curso são as 

apresentadas no quadro abaixo (figura 3): 

 

Figura 3 – Iniciativas regionais da FAO (fonte: FAO, 2017) 

 

 

 

A fim de ratificar seu compromisso com o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o com a execução de seus próprios Objetivos 

Estratégicos supracitados, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 

além de seus feitos em cada região, dentro do escopo de cada área específica, firmou também 

alguns compromissos de caráter internacional – envolvendo o comprometimento de todos os 



 
 

Estados-membros – e demonstrando assim sua larga projeção e influência em nível global. 

Nesse sentido, cada país, dentro da FAO, possui suas próprias políticas e programas em nível 

local, bem como no nível da cooperação regional
233

. Entretanto, é bastante importante, para o 

completo entendimento da abrangência que a FAO possui que destaquemos as principais 

medidas de cunho internacional implementadas anteriormente ao surgimento da Agenda Pós-

2015, uma vez que se trata de iniciativas que envolvem diversos países, e as mais variadas 

conjunturas políticas, econômicas e sociais, que acabam acarretando diversas modificações 

nas relações internacionais como todo, bem como nas relações dos países entre si. 

Um dos documentos mais importantes a ser citado é a Declaração de Roma sobre 

Nutrição, originada na Segunda Conferência Internacional sobre Nutrição, ocorrida no ano de 

2014, pouco antes do encerramento do prazo dos ODM, no ano de 2015 (FAO, 2017). Esta 

declaração reafirma todos os compromissos trazidos à tona no documento originado na 

Primeira Conferência Internacional sobre Nutrição em 1992
234

, bem como nas Cúpulas 

Mundiais da Alimentação de 1996 e 2002 e na Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar 

em 2009
235

; reconhece o direito de todos ao acesso à alimentação segura, suficiente e com alto 

teor nutritivo; e incita o estabelecimento de uma nova agenda de metas para a FAO, a fim de 

que os trabalhos atinentes às questões de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Agrícola 

sigam sendo executados com grande empenho.  

Ademais, a FAO busca que as questões relativas à Segurança Alimentar sejam 

expandidas para as áreas que passam agora a ser consideradas como prioritárias para o 

Desenvolvimento Pós-2015, sendo elas: o Desenvolvimento de sistemas produtivos e 

distributivos que possuam caráter efetivo e sustentável e a Proteção de Recursos Naturais de 

caráter terrestre, hídrico, energético, biológico e até mesmo genético. Assim, o intuito da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é o de implementar uma 
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 Podemos citar como exemplo de país que possui ambos os tipos de iniciativas (nacionais e regionais) a Líbia. 

Atualmente, o país vem trabalhando junto com a FAO em um acordo de cerca de US $ 3,5 milhões, tendo como 

objetivo o fortalecimento de suas capacidades nacionais técnicas e funcionais na agricultura. O projeto visa 

também garantir serviços de apoio mais eficientes na área da agricultura, segundo maior setor de sua economia, 

atrás apenas da extração de hidrocarbonetos, que ainda sofre bastante com os impactos climáticos e os limitados 

recursos hídricos da região. Simultaneamente, a Líbia participa também da Iniciativa para escassez de água no 

Oriente Médio e Norte da África, que vem congregando esforços entre a FAO e organizações regionais dos 

próprios Estados-membros. Este projeto tem como propósito oferecer aos países membros um novo leque de 

oportunidades para obtenção de conhecimentos e tecnologias que auxiliem no compartilhamento de práticas de 

uso sustentável e gerenciamento de recursos hídricos, que são bastante escassos na região. (FAO, 2017) 
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 USP - BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS. Cúpula Mundial de Alimentação 

(Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar mundial & plano de ação da Cúpula Mundial da 

alimentação). Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/fao-food-and-agriculture-

organization-of-the-united-nations-organiza%c3%a7%c3%a3o-das-na%c3%a7%c3%b5es-unidas-para-a-

alimenta%c3%a7%c3%a3o-e-a-agricultura/cupula-mundial-de-alimentacao-declaracao-de-roma-sobre-a-

seguranca-alimentar-mundial-a-plano-de-acao-da-cupula-mundial-da-al.html>. Acesso em: 12 ago. 2017. 
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nova agenda – de modo a atuar simultaneamente com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU – que viria a ser denominada como “Década de Ação sobre Nutrição de 

2016 a 2025” (FAO, 2014). 

Outro documento de grande importância, gerado também na Segunda Conferência 

Internacional sobre Nutrição, é o Quadro de Ação dos Estados, que confere aos governos a 

responsabilidade de atender às demandas e desafios de cunho nutricional, fomentando o 

diálogo entre os inúmeros e diversificados atores (Setor Privado, Sociedade Civil, 

Comunidades Regionais, Organizações Não-Governamentais, etc.). Este Quadro recomenda 

sessenta ações que os governos devem incorporar às suas políticas nacionais para as áreas de 

saúde, educação, agricultura, desenvolvimento e investimentos, devendo tais ações serem 

consideradas também no ato de suas negociações internacionais, visando o alcance mútuo de 

melhores índices de nutrição para todos os países do globo (FAO, 2014). 

É de imensa importância citar também a adoção do Acordo de Paris contra a Mudança 

Climática
236

, o acordo mais importante no âmbito da contenção de mudanças climáticas, que 

foi criado para o estabelecimento de medidas capazes de efetuar a contenção do aquecimento 

global, através da redução das emissões de dióxido de carbono a partir do ano de 2020. Para 

isso, o acordo determina que cada Estado signatário apresente, em um período quinquenal, 

planos nacionais que visem a mitigação das alterações climáticas, por meio do controle da 

utilização dos gases de efeito estufa (ONU, 2015).    

Ainda, é importante citar também, que não é somente no âmbito da FAO que os países 

vêm conduzindo seus esforços para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Dentro da própria ONU em si, vêm sendo desenvolvidas uma série de parcerias entre os 

Estados, visando o maior controle e gestão dos recursos, de modo a garantir a segurança 

alimentar, bem como o desenvolvimento sustentável. Dentre estes esforços podemos citar 

como mais relevantes a Declaração e Programa de Ação de Istambul originada na Quarta 
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 Ratificado na cidade de Paris, ao final do ano de 2015, o Acordo de Paris contra a Mudança Climática é o 

primeiro pacto internacional para redução das emissões de gases de efeito estufa, que envolve quase todos os 

países do mundo. Este é um acordo bastante peculiar, por ser de caráter pouco normativo, no sentido de não 

impor aos Estados signatários nenhum tipo de legislação específica. As nações participantes do pacto devem 

apenas anunciar qual porcentagem de emissões se comprometem a reduzir e em qual período de tempo, e 

também participar nas negociações posteriores. Conforme explanado anteriormente, o acordo conta com a 

participação de quase todos os países do mundo, exceto pela Síria, Nicarágua e agora os EUA, que sob o 

governo de Donald Trump, denunciou o acordo. A saída dos EUA do Acordo de Paris acarreta grandes 

consequências para a luta contra o aquecimento global, haja vista que é o segundo maior produtor de gases 

tóxicos de efeito estufa (atrás apenas da China). Uma vez não cumpridas as metas estipuladas por Barack 

Obama, que visavam a redução das emissões de gases poluentes em cerca de 28% (em relação aos índices de 

2005) até o ano de 2025, podem haver grandes impactos para o meio ambiente, como por exemplo o 

derretimento das geleiras, que ocasionaria o aumento dos níveis do mar; e ainda que todos os países do Acordo 

de Paris cumprissem seus compromissos, sem a participação fundamental dos EUA enquanto segundo maior 

poluente do mundo, a Terra poderia aquecer 0,3 graus centígrados até o final do século (EL PAÍS, 2017). 



 
 

Conferência da ONU sobre Países Menos Desenvolvidos (PMD) – ocorrida em maio de 2011, 

em Istambul, Turquia – que tem como objetivo auxiliar os países menos desenvolvidos do 

globo na superação de seus índices de pobreza, através da ação conjunta entre os setores 

público e privado para uma maior abertura de mercado, capaz de valorizar a capacidade 

produtiva de cada país e, com a ajuda também nas nações mais ricas, que se comprometeram 

a alocar de 0,15% a 0,20% de suas economias em programas de assistência ao 

desenvolvimento (ONU, 2011); a Agenda de 2063 da União Africana, criada após a Cimeira 

do Jubileu de Ouro, no ano de 2013, esta agenda tem como foco em oito áreas que vão desde 

o desenvolvimento social e econômico, até a integração, formas de governo democráticas, paz 

e segurança. Esta iniciativa conta com o apoio de outras iniciativas nas quais a ONU já 

trabalha, como por exemplo a Nova Parceria para o Desenvolvimento (NEPAD) da África, 

que se trata de uma parceria que visa a criação de um quadro para a renovação do continente 

africano, que terá por base o entendimento compartilhado do caráter fundamental da 

erradicação da pobreza na África, posicionando os países do continente no caminho do 

crescimento económico e o desenvolvimento sustentável (REINGEX, 2014). 

 

 

 

A África do Sul, Estado parte da região denominada África Subsaariana, sofre com 

grandes problemas de cunho alimentar e nutricional
237

 que obrigam o país a buscar medidas 

que supram esses déficits. A medida mais importante foi adotada em 1993, com a iniciativa 

do Grupo de Trabalho de Engenharia Florestal da África do Sul (FESA), o qual enxergou a 

necessidade da criação de um Código de Prática de Colheita
238

 (WARKOTSCH, 2017). Ao 

mesmo tempo, a África do Sul criou um Departamento Nacional de Saúde, que trata de 

questões sanitárias de pessoas atingidas biologicamente por doenças e questões alimentares, 

possuindo também um Diretório de Nutrição, que cuida estritamente de questões ligadas à 

alimentação e problemas oriundos da má-nutrição (FAO, 2017). Este departamento ainda 

utiliza a alimentação como forma de prevenir doenças não-transmissíveis, alegando que 
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 Segundo van der Merwe (2011), a maioria dos problemas relacionadas à nutrição na África do Sul estão 

ligados aos desafios da distribuição de alimentos nas áreas urbanas 
238

 O Código de Prática de Colheita visa estabelecer diretrizes para o funcionamento operacional da agricultura, 

sendo usado como ferramenta educacional, criando uma base para que haja discussão com grupos ambientes e 

políticos sobre o assunto e viabilizando a indústria sul-africana que depende de fatores ambientais. O código sul-

africano foi inspirado nos já existentes e bem-sucedidos códigos da Tasmânia e Nova Zelândia (WARKOTSCH, 

2017).  



 
 

quando se há cuidado com a dieta da população, outras doenças podem ser evitadas (FAO, 

2017). 

A Alemanha é um parceiro ativo da FAO, alocando mais de 115 milhões de euros em 

projetos do organismo, desde 2002 (FAO, 2015). Essa contribuição para a organização inclui 

um fundo para a Segurança Alimentar, apoiando atividades desde o desenvolvimento 

bioenergético até o aperfeiçoamento da nutrição (FAO, 2015). O Estado alemão também 

financia projetos ambientais e de emergência, incluindo ações para mitigar o impacto de secas 

e enchentes e garantir a nutrição adequada nos países em situações de crise (FAO, 2015).  

Nesse sentido, o governo alemão tem percebido a importância de melhorar as 

condições de vida e proteger os recursos naturais mundialmente. Logo, seus projetos foram 

formulados em torno de questões como o direito ao alimento - do princípio até a aplicação-; a 

governança responsável das posses de terra e recursos naturais; nutrição e o desenvolvimento 

rural e urbano; agricultura sustentável e mudança climática; bioenergia e segurança alimentar 

(BMUB, 2017). São preocupações da Alemanha lidar com esses importantes desafios, bem 

como buscar a eficiência de recursos e incentivar as atividades econômicas sustentáveis. 

A Angola vive desafios particulares de países africanos em desenvolvimento, que 

ainda irão sofrer os impactos de uma grande expansão populacional e desenvolvimento 

urbano. Além disso, o país ainda sente impactos em larga escala pela recente guerra civil e 

locais em situação de conflito são os que as populações mais sofrem de má-nutrição e da falta 

de acesso aos alimentos (FAO, 2012). 

A atuação da Arábia Saudita junto à FAO tem se dividido em quatro áreas 

prioritárias: (i) a gestão sustentável dos recursos naturais do país; (ii) a produção intensiva e 

sustentável de culturas agrícolas; (iii) a proteção e o desenvolvimento sustentável de recursos 

oriundos da pecuária e piscicultura e (iv) o desenvolvimento de capacidades do país na 

criação de programas de proteção para todas as áreas supracitadas (FAO, 2017). Um ponto 

bastante notável nesta cooperação entre FAO e Arábia Saudita é o trabalho conjunto para a 

formulação de quadros políticos e regulatórios capazes de dar apoio ao desenvolvimento das 

capacidades nacionais e da assistência técnica a todos os tipos de cultura produtivas 

(agricultura, pecuária, silvicultura, etc.) provedores da economia do país.  

Dentre as medidas mais importantes oriundas desta cooperação podemos citar a 

criação da Visão 2030
239

, e outro ponto importante a se destacar, é que nos últimos anos a 
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 O estabelecimento da Visão 2030 é um plano que traz consigo um pacote de reformas para suportar mudanças 

tanto em nível econômico, quanto em nível social, trazendo consigo todo um aparato para o desenvolvimento 



 
 

participação da Arábia Saudita na FAO tem voltado seus investimentos para as questões 

atinentes à contenção de impactos da mudança da disponibilidade de água na produção 

agrícola, em razão da desertificação da região que acabou originando o Acordo entre o 

Governo do Reino Hachemita da Jordânia e o Governo do Reino da Arábia Saudita para 

Gestão e Utilização das Águas Terrestres na camada Al-Sag/Al-Disi
240

, que prevê o 

desenvolvimento da gestão, utilização e sustentabilidade adequadas das águas pertencentes ao 

Aquífero Al-Sag (situado na Arábia Saudita) / Al-Disi (situado na Jordânia). 

Na Argélia, a agricultura é um dos mais importantes setores da economia, presente na 

vasta maioria do território do país e fazendo parte das economias locais de mais de 90% das 

1.541 unidades municipais, provendo emprego direto e indireto para mais de 13 milhões de 

argelinos vivendo em áreas rurais e melhorando as condições de vidas de milhares de famílias 

(FAO, 2017). Ainda neste sentido, a agricultura familiar é considerada como uma “conexão 

especial” que liga a atividade econômica, a estrutura familiar e a terra, sendo a maior parte da 

mão de obra agrícola composta por grupos familiares que não são empregados e cujo salário 

depende diretamente da atividade agrícola (FAO, 2017). 

Tendo lidado com situações delicadas envolvendo segurança alimentar, 

principalmente durante os anos 1980, a Argélia conta, desde 2000, com um Plano Nacional 

de Desenvolvimento Agrícola
241

, que dá apoio à fazendeiros e pastores (NEDJAROUI, 2006). 

Em conjunto com a FAO, os objetivos da Argélia são, principalmente, melhorar a produção 

agrícola e atingir segurança alimentar estável, além de desenvolver capacidades institucionais 

para garantir políticas efetivas de gerenciamento da segurança alimentar e uso de recursos 

naturais. 

O Brasil alcançou, principalmente nas últimas décadas, progresso considerável na 

erradicação da pobreza, atingindo êxito antecipadamente no Objetivo do Desenvolvimento do 

Milênio de reduzir a fome e a pobreza (Objetivo 1) (ONU, 2012). Nos últimos anos, no 

entanto, a crise política tem ameaçado as conquistas, com o déficit fiscal acumulado e descaso 

                                                                                                                                                                                     
equilibrado e estável do Estado Saudita, pautado nos fundamentos primordiais da FAO que são a Segurança 

Alimentar e o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e áreas correlatas (FAOLEX DATABASE, 2016) 
240

 O acordo estabelecido entre os a Jordânia e a Arábia Saudita requer que ambos os países criem áreas de 

gestão (com a formação de poços, de acordo com as normas técnicas dos Estados, para utilização das águas para 

fins municipais) e ainda, dentro de cada uma destas áreas, zonas de controle da qualidade da água utilizada, bem 

como zonas protetivas à escavação de poços não regulamentados (FAOLEX DATABASE, 2015) 
241

 No nome original em francês, Le Plan National de Développement Agricole (PNDA). Adotado em 2000, tem 

por objetivo “melhorar os níveis de segurança alimentar” e está ligado ao apoio à fazendeiros em questões de 

desenvolvimento de produtos adequados para zonas naturais e tipos de terras específicos e adaptação dos 

sistemas de gerenciamento do solo para áreas áridas e semi-áridas (NEDJAROUI, 2006). 



 
 

com os problemas estruturais e as políticas sociais, agravando a crise econômica e o 

desemprego. 

Para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, a Comissão Nacional para os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem o papel de internalizar e difundir a 

implementação da Agenda 2030 (ONU, 2017). Levando em conta a diversidade de contextos 

econômicos, sociais e ambientais entre as regiões, e também a necessidade de que os ODS 

alcancem a todos, o processo de implementação da Agenda contará com uma adequação das 

metas à realidade brasileira, definindo as prioridades do Governo e servindo para formulação 

de um plano nacional de desenvolvimento (ONU, 2017). 

O Camboja, em sua atuação na FAO, tem estendido suas prioridades às áreas de 

aumento da produtividade, diversificação e comercialização da agricultura, pecuária e 

aquicultura
242

, a fim de reduzir a pobreza e a insegurança alimentar, bem como da redução da 

vulnerabilidade e aumento da resiliência para os níveis nacional, comunitário e familiar 

(FAO, 2017). É importante destacar que os investimentos do governo cambojano têm sido 

depositados em projetos para as áreas de fortalecimento da capacidade de adaptação e 

resiliência das comunidades rurais (equivalentes a cerca de 77,3% da população total de 15,76 

milhões de habitantes) do país com relação às mudanças climáticas, a fim de diminuir seu 

impacto na segurança alimentar; bem como em projetos de monitoramento florestal, visando a 

redução das emissões de gases prejudiciais ao meio ambiente e do desmatamento e 

degradação de ecossistemas (ACTUALITIX, 2017; FAO – CAMBODIA TRUST FUNDS, 

2017). Seus esforços frente à Agenda Pós-2015 têm se manifestado nos trabalhos que vêm 

sendo desenvolvidos em suas áreas já consideradas prioritárias, e também nos projetos de 

cunho regional e internacional que visam o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, como por exemplo, a criação do Plano de Ação para Mudanças Climáticas
243

. 

No Chile, as ações ligadas à FAO são administradas pelo Ministério da Cultura, o qual 

segue uma agenda estipulada na 33ª Conferência Regional da FAO
244

 (FAO, 2017). O Chile 

considera prioritárias as questões ligadas ao desenvolvimento de sistemas alimentares 
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 Diferentemente da pesca – uma prática extrativista que consiste na retirada de recursos pesqueiros do 

ambiente natural – a aquicultura consiste no cultivo de organismos em ambiente aquático monitorado, 

possibilitando a obtenção de uma oferta de produtos mais homogênea e de fácil controle para atender às 

demandas de um mercado competitivo, assegurando com maior eficácia a segurança alimentar (EMBRAPA, 

2017). 
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 Plano projetado para ser colocado em prática durante os anos de 2016 e 2018, que visa a eliminação da fome, 

a insegurança alimentar e da desnutrição, a partir do estabelecimento de objetivos estratégicos nacionais, dentro 

dos quais o governo deve criar projetos de lei e programas de atuação nas áreas mais necessitadas (FAO, 2017). 
244

 A 33ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe ocorreu entre os dias 6 e 9 de maio de 

2014 em Santiago, no Chile. Na conferência, entre outras ações, foram revistas as medidas tomadas pela FAO na 

região no período de 2012 a 2013 (FAO, 2014). 



 
 

eficazes, saudáveis e inclusos, o cuidado com recursos naturais e o baixo cenário silvo-

agrícola
245

 que há no país, o sistema de pesca e as mudanças climáticas (FAO, 2017). 

Em busca de uma população alimentada e saudável, o governo chileno utiliza da 

agricultura familiar e pesca artesanal como formas de dar continuidade aos resultados da 

agenda do país. Outro caminho encontrado para o êxito da agenda 2015-2018 é a continuação 

de programas como o Sistema de Patrimônio Agrícola Engenhoso (SIPAM) e o Sistema 

Integrado de Monitoramento e Evolução do Ecossistema florestal (SIMEF), em conjunto com 

o governo chileno e a FAO (FAO, 2017). 

A República Popular da China, com 19% da população global, tornou-se, nos 

últimos anos, o maior produtor e consumidor de produtos agrícolas do mundo (FMPRC, 

2015). É do interesse da nova potência global discutir os temas que tangem o 

desenvolvimento sustentável e procurar meios de mitigar os impactos da produção industrial 

agrícola e o uso de combustíveis fósseis.  

Tendo em mente a importância dos investimentos em ciência e tecnologia, a China 

acredita que, para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, os esforços sairão da 

mobilização política e acadêmica, guiando os passos para a criação de uma nova cultura social 

mais harmônica com o meio ambiente e os recursos naturais. A China tem confiança 

suficiente na sua forte capacidade e vasta experiência de alimentar seu povo – mais de 1/5 da 

população global – e acredita ser de grande valia sua contribuição para a segurança alimentar 

global (ONU, 2017). 

O conflito que persiste nas regiões sul e leste da República Democrática do Congo 

(RDC) é o principal responsável pela aguda crise de segurança alimentar vivida no país (FAO 

& WFP, 2017). Cerca de 6 milhões de pessoas, ou 8% da população, vivem em situação de 

emergência ou crise alimentar e com necessidade de ajuda humanitária urgente (FAO & WFP, 

2017).  

Ataques de grupos armados
246

, fluxos de refugiados, desastres naturais, doenças de 

animais e plantas e o alto preço dos alimentos também contribuem para a insegurança 

alimentar na RDC (FAO & WFP, 2017). Atualmente o país se encontra em necessidade 
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 Silvicultura e agricultura. Para informações sobre silvicultura, ver nota 201. 
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 Segundo a MONUSCO (2017), alguns dos grupos armados atualmente atuando em solo da RDC são a Força 

Democrática pela Libertação de Ruanda (FDLR), formado majoritariamente por ex-membros do governo e do 

exército de Ruanda, expulsos em 1994, além de refugiados ruandeses; as Forças Democráticas Aliadas (ADF), 

grupo rebelde ugandês formado por extremistas islâmicos que buscam instaurar a lei islâmica em Uganda; o 

Exército da Resistência do Senhor (LRA), grupo rebelde de Uganda; e a Força Nacional pela Libertação (FNL), 

grupo rebelde burundiano formado em 1985. 



 
 

urgente de ajuda humanitária e de alimentação, contando com a FAO e seus Estados-membros 

para dar apoio à população em meio ao conflito (FAO, 2017). 

Segundo a FAO (2017), os Estados Unidos da América vêm sendo um de seus 

maiores financiadores, atuando como um dos parceiros-chave para seu funcionamento em 

todo o setor agroalimentar e colocando à sua disposição fundos de crédito para o 

desenvolvimento de diversos projetos para a redução da vulnerabilidade e dos níveis de risco 

nos meios de subsistência. As principais áreas em que tem lhe interessado a cooperação são as 

de: assistência às emergências, construção de resiliência, segurança alimentar e a gestão 

sustentável dos recursos naturais. Ademais, os EUA têm estado envolvidos em diversos 

programas
247

 atrelados à FAO, dentre os quais podem ser citados o estabelecimento da 

Política de Mitigação do Serviço de Peixes e Vida Selvagem
248

 e o Anúncio Conjunto EUA-

China sobre Mudanças Climáticas
249

. 

Na Etiópia, 10,2 milhões de pessoas se encontram em situação de insegurança 

alimentar, sendo que 435 mil delas são crianças em necessidade de tratamento para má-

nutrição aguda, e cerca de 2 milhões de fazendeiros e pastores necessitam de ajuda 

humanitária imediata para dar continuidade a sua produção agrícola (FAO, 2016). Em 

algumas áreas do país, 50 a 90% das colheitas foram perdidas e em outras, foram perdidas 

completamente (FAO, 2016).  

Desde o começo de 2015, a necessidade de ajuda humanitária urgente triplicou na 

Etiópia devido às secas (FAO, 2016). A FAO vem juntando os seus esforços para melhorar as 

condições de alimentação e agricultura no país, no entanto ainda necessita de ajuda financeira 

imediata e improtelável para ir de encontro às carências da população etíope (FAO, 2016). 

A França vem demonstrando interesse nas questões agrícolas, chamando a atenção da 

FAO para os preços elevados dos alimentos no mundo, em 2011 (FAO, 2017). Nessa ocasião, 
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 Seu foco tem sido principalmente nos programas que trabalham em prol da erradicação da pobreza e doenças, 

da gestão de resíduos e desperdícios de alimentos, e dos esforços para o controle de atividades ilegais e não-

regulamentadas nos países da América Latina e Caribe; além da redução dos impactos climáticos em nível 

global, gerados pelas atividades de extração de recursos (FAO, 2017). 
248

 Esta política consiste no trabalho de mitigar os impactos consequentes das intervenções humanas na terra e na 

água, afetando peixes, plantas e outros tipos de vida selvagem, bem como seus habitats naturais. Esta política 

desenvolvida pelo governo estadunidense também diz respeito aos efeitos das mudanças climáticas, tendo como 

intenção principal estabelecimento de estratégias capazes de efetivar os objetivos de conservação de todos os 

tipos de ecossistemas, assegurando a salvaguarda de todo e qualquer tipo de vida selvagem (FAOLEX 

DATABASE, 2016). 
249

 Declaração conjunta entre Estados Unidos e China que traz à tona as alterações climáticas, no intuito de 

fortalecer a cooperação entre os mesmos, bem como sua atuação no Sistema Internacional para a redução da 

emissão dos gases de efeito estufa. Foi acordado entre os dois governos que ambos os Estados teriam um papel 

fundamental a desempenhar dentro do escopo das mudanças climáticas globais, dados os altos índices de 

emissão pelos quais são responsáveis; assim estabelecendo metas sólidas para a redução das emissões até o ano 

de 2030 (FAOLEX DATABASE, 2014). 



 
 

solicitou uma reunião conjunta com os ministros da agricultura de outros países para que 

pudessem tomar partido acerca da questão (FAO, 2017).  

Na década de 1980, a França já era pioneira na produção de alimentos orgânicos, mas 

foi perdendo espaço para outros países europeus e passou a ocupar o quinto lugar neste 

mercado em 1999 (PINHEIRO, 2017). Atualmente, o país tem investido fortemente nesse 

setor em razão da insatisfação da população acerca da procedência e da utilização de 

agrotóxicos em excesso nos alimentos, observando, portanto, um crescente na produção, 

comercialização e consumo de alimentos de origem orgânica (FAO, 2017). 

Em 2015, juto da FAO, a França manifestou o seu desejo de incluir a agricultura nos 

debates sobre mudanças climáticas globais, mostrando sua preocupação com as questões de 

recursos naturais e ação que exerce com a organização em relação à segurança, qualidade, 

estabilidade e diversidade agrícola (FAO, 2017). Levando o desperdício global de alimentos 

em consideração, a França adotou, em 2013, um pacto nacional em conjunto com a FAO 

contra o desperdício, o que promete reduzir pela metade a quantidade de alimentos 

desperdiçados no país (FAO, 2013). 

O Haiti é o país mais pobre do hemisférico ocidental e o segundo mais densamente 

povoado (FAO & WFP, 2017). O atual estado de insegurança alimentar vivido no país se dá 

por conta da severa seca ocorrida em 2015, seguida do devastador furacão Matthew em 2016, 

que tiveram efeitos terríveis na agricultura – reduzindo drasticamente a produção e causando 

altas na inflação – e limitaram o acesso econômico e físico à alimentação no país (FAO & 

WFP, 2017). A escassez de alimentos atinge hoje mais de 2 milhões de pessoas no Haiti 

(FAO & WFP, 2017). 

Com o Plano de Resposta Humanitária de 2016
250

, a FAO contou com 7,9 milhões de 

dólares para assistir mais de 175 mil pessoas na reconstrução de casas e na retomada de 

produção agrícola familiar, uma vez que mais de 600 mil pessoas no país dependem da 

agricultura como principal base da sua renda (FAO, 2017). Ainda que a organização foque 

seus esforços na construção da segurança alimentar no Haiti, o país sofre com a pobreza 

extrema e as constantes ameaças de desastres naturais. 
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 Com este plano, a FAO busca (i) organizar e distribuir sementes de qualidade e dados de agricultura; (ii) 

prover treinamento sobre nutrição e boas práticas de agricultura para melhorar a resiliência de famílias 

camponesas e comunidades rurais em relação à mudanças climáticas e desastres naturais; (iii) fortalecer a 

capacidade operacional de grupos de multiplicadores de sementes para melhorar a segurança das mesmas; e (iv) 

construir tanques de água para micro irrigação e melhorar a disponibilidade de água tanto para agricultura quanto 

para as atividades de pastoreio (FAO, 2017). 



 
 

O atual conflito
251

 que permeia o Iêmen é o principal responsável pela situação de 

insegurança alimentar vivida pelo país, tendo ele devastado a economia, a agricultura e a 

infraestrutura do país. Atualmente é classificado como em “risco de fome”, sendo as crises de 

alimentos no país severas e generalizadas (FAO & WFP, 2017).   

Devido ao conflito, milhões de pessoas no país precisaram se deslocar, representando 

cerca de 60% da população em situação de vulnerabilidade alimentar (FAO & WFP, 2017). A 

produção de colheitas diminuiu 40% se comparado ao período anterior à 2015, quando se 

iniciou o conflito, e a falta de chuvas promete agravar o problema. Além disso, o colapso dos 

serviços de saúde aumentaram o risco de doenças e a qualidade inadequada da água para a 

preparação e irrigação de alimentos além da emergência de doenças animais endêmicas que  

comprometem a saúde da população (FAO..., 2017).  

A FAO, em conjunto com o Programa Mundial para Alimentação (WFP)
252

 e seus 

Estados-membros, trabalha com planos de ação e assistência aos deslocados e refugiados 

iemenitas. Esses planos possuem o objetivo de apoiar a reestruturação da agricultura e a 

mitigação da fome no país (FAO, 2014). 

A Índia tem alcançado progresso substancial no rendimento de várias questões de 

nutrição e saúde durante as últimas décadas. Em nível nacional, determinantes como o 

número de mulheres amamentando suas crianças - que cresceu de 23% para 41% - tem 

melhorado mas os desafios continuam presentes (IFPRI, 2017).  

Com mais de um bilhão de habitantes, garantir a nutrição saudável tem permanecido 

uma questão de suma importância para o governo indiano. Mesmo avançando positivamente 

contra os desafios como a disparidade nas oportunidades entre homens e mulheres - estas 

reconhecidamente obtêm menos acesso à ajuda financeira -, e o abastecimento da vasta 

demanda por alimentos, o progresso futuro da Índia na garantia à alimentação justa e saudável 

deverá passar por iniciativas de cooperação entre os países em desenvolvimento, levando 

como exemplo o progresso alcançado e trabalhando em conjunto para atingir os próximos 

passos no desenvolvimento sustentável (IFPRI, 2017). 
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 Em conflito civil desde 2015, a população iemenita enfrenta situações calamitosas em função da guerra. Mais 

recentemente, segundo a agência de notícias das Nações Unidas (2017), mais de 124 mil casos de cólera – 

doença facilmente evitada por meio de vacinação – haviam sido registrados até maio de 2017, mais da metade 

desses números representando crianças. Ainda segundo a agência, foram reportados que, todos os dias, pelo 

menos um novo caso de cólera era registrado no país. De acordo com a ONU (2017), a calamidade na saúde do 

Iêmen contribui para o “efeito dominó” da insegurança alimentar no país. 
252

 Ver nota 209. 



 
 

A participação da Indonésia na FAO vem de encontro com a implementação de seu 

Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo
253

, assim como com a Agenda Pós-2015 

da FAO, focada no alcance dos ODS. Para isso, o governo indonésio vem trabalhando e 

investindo no desenvolvimento de uma série de políticas e programas em âmbito nacional e 

regional, tendo como foco o investimento em questões como o fortalecimento da capacidade 

nacional para o controle e defesa de epidemias e o apoio ao desenvolvimento de capacidades 

para a implementação de padrões de segurança alimentar internacional, bem como de cadeias 

de valor alimentar mais eficazes e inclusivas entre os países da ASEAN
254

, por exemplo. 

Dentre as principais medidas adotadas, que endossam a participação da Indonésia na FAO, 

pode-se destacar, em nível nacional, a implementação do Regulamento do Órgão de 

Fiscalização de Drogas e Alimentos sobre as Diretrizes para Ação de Segurança sobre a 

Circulação, Produção, Distribuição e Fornecimento de Drogas e Alimentos
255

 e em nível 

internacional, sua adesão à implementação da Estratégia Nacional e Plano e Ação 2012-2015, 

que trata-se e uma iniciativa de caráter regional, criada no  âmbito da FAO
256

. 

A principal ligação entre a Malásia e a FAO é a assistência que a organização fornece 

ao país em questões de poupança alimentar, valor nutricional de alimentos e cooperação 

técnica no âmbito Sul-Sul. A FAO, junto ao programa Plantas Medicinais, Aromáticas e 

Tintas Naturais (MADPs)
257

, atua na Malásia, Mianmar e Tailândia com o intuito de capacitar 

as comunidades rurais, fazer com que haja uma participação por parte da população, incluindo 

o comércio justo de produtos orgânicos.  
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 O Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo tem seu foco voltado para quatro áreas prioritárias 

que consistem em (i) na redução do risco de desastres e criação de maior resistência às mudanças climáticas; (ii) 

na gestão sustentável dos recursos naturais, principalmente no tocante às culturas pecuária, silvicultura e pesca; 

(iii) na melhoria da produtividade agrícola da cadeia de valor e da competitividade; (iv) na implementação de 

políticas capazes de melhorar os meios de subsistência, saúde, segurança alimentar e nutrição (FAOLEX 

DATABASE, 2010). 
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 Associação de Nações do Sudeste Asiático. 
255

 Medida que estabelece novas diretrizes para a Ação de Segurança sobre a Circulação, Produção, Distribuição 

e Provisão de Drogas e Alimentos, a partir de seu controle através de inventários, amostragens, rotulagem, 

vedação, validação e regulamentação dos produtos, a fim de garantir a qualidade de medicamentos e alimentos 

que são distribuídos à população. (FAOLEX DATABASE, 2016) 
256

 Esta estratégia é apoiada por diversos países e organizações, tendo por intuito o fortalecimento da 

sustentabilidade ambiental no desenvolvimento costeiro, visando a recuperação de países como Índia, Indonésia, 

Maldivas, Seychelles, Sri Lanka e Tailândia em casos de desastres naturais, principalmente tsunamis que possam 

ser originados no Oceano Índico, e também focando no compartilhamento de informações e experiências com 

outros países da região, que possam consolidar novos métodos de prevenção e restauração contra acidentes 

naturais, bem como para a proteção dos ecossistemas costeiros (FAOLEX DATABASE, 2012). 
257

 O MADPs é um programa que visa unir produtos naturais utilizados pela cultura local, com um 

desenvolvimento em produtos sólidos, tais como: remédio, aromatizantes e tintura. O MADPs também tem como 

ambição desenvolver e fortalecer a produção, coleta e certificação de orgânicos, auxiliando no marketing através 

de empresas de pequeno e médio porte e ONGs apropriadas. Cuida desde a plantação até o destino final, 

independentemente se havendo ou não exportação no processo (MINISTRY..., 2017). 

 



 
 

Ademais, a Malásia tem como principal prioridade monitorar o status das condições de 

nutrição no país, implementando e melhorando sistemas de fiscalização, fortalecendo os 

dados sociais e emergindo o necessário (OFFICIAL..., 2017). Para conseguir alcançar seus 

objetivos, o governo montou um programa no qual determina fatores sociais e econômicos 

que influenciam na segurança da comida e nutrição, os fatores comportamentais da população 

que influenciam nos mesmos, a regularidade dos dados em cinco anos de pesquisa e a 

evolução nutricional nacional nas escolas em nível de ensino fundamental (OFFICIAL..., 

2017). 

Para o México, o contexto internacional para definição da Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015 é significativamente diverso daquele em torno da adoção da 

Declaração do Milênio e lançamento das metas (ULFGARD, 2017). Nos últimos anos, os 

países em desenvolvimento mudaram as dinâmicas do multilateralismo, ampliando suas 

participações e influência na tomada de decisão das questões centrais da agenda internacional, 

como a mudança climática, comércio internacional e financiamento para o desenvolvimento 

(ULFGARD, 2017). 

Existe um fator de inovação na agenda em trazer uma relação próxima entre 

desenvolvimento sustentável e direitos humanos, e apenas uma abordagem que respeite 

ambos possibilitará o desenvolvimento humano universal. A nova estrutura deverá ir adiante 

na agenda de desenvolvimento, com o elemento prioritário na erradicação da pobreza 

mundialmente, construindo iniciativas que garantam que esse progresso seja irreversível, 

promovendo o desenvolvimento sustentável em seus três aspectos: desenvolvimento social; 

incluindo o crescimento econômico sustentável; e a preservação do meio ambiente (FAO, 

2017). 

A assistência que a FAO vem prestando no Estado de Moçambique tem sua atuação 

dividida em 3 áreas fundamentais: (i) a governança da Segurança Alimentar e Nutricional; (ii) 

a facilitação do acesso ao consumo de alimentos para todos os cidadãos do planeta; (iii) a 

proteção do meio ambiente e a melhor gestão do uso dos recursos naturais, bem como, o 

aumento da resiliência do país às mudanças climáticas e melhora na capacidade de resposta 

em casos de desastres. Sendo assim, a atuação de Moçambique no escopo da FAO pode ser 

vista claramente através das políticas nacionais e internacionais do Estado. Em âmbito 

nacional, o cerne de seus investimentos tem estado em torno do fortalecimento da segurança 

alimentar, e na recuperação de diversas regiões do país afetadas pelo fenômeno El Niño
258

. Já 
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 El Niño é o fenômeno que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais 

do Oceano Pacífico Equatorial, representando uma alteração do sistema oceano-atmosfera no Oceano Pacífico 



 
 

no nível regional e internacional,  seus maiores investimentos têm sido no apoio à União 

Africana para melhorar as condições nas áreas de saúde (redução de epidemias), segurança 

alimentar (redução de perdas alimentares por conta de desastres e fenômenos climáticos) e o 

desenvolvimento de modelos comerciais inclusivos e sustentáveis, capazes de garantir a 

seguridade e produtividade da agricultura familiar, o aumento de empregos e a geração de 

riquezas em todo o país, alavancando, consequentemente, também os índices de 

desenvolvimento do continente africano. Além disso, podemos destacar como principais 

medidas que delimitam a participação de Moçambique na FAO a criação da Lei nº 15/2014
259

,  

e da Resolução nº 12/2015
260

. 

O Reino Unido, assim como a França, faz uso da agricultura orgânica, investindo 

entre 600 e 700 milhões de libras no ano 2000 (UK-FAO, 2017). No país, 472 mil hectares 

produzem os alimentos orgânicos, o que movimenta, em média, 1% do mercado total de 

alimentos, enquanto os hectares chegam a 2,5% da área agrícola disponível (UK-FAO, 2017). 

No entanto, mesmo que exista um território exclusivo para o setor, a oferta não supre a 

demanda, o que urge que se importe alimentos, considerando também que a agricultura 

orgânica cobre somente 15% do tudo que é comercializado (UK-FAO, 2017). 

O Reino Unido utiliza da pescaria e tem como preocupação mitigar o impacto da 

anemia infecciosa do salmão
261

. A Escócia se destaca no setor de pescaria e tem adotado 

diversas práticas, como desenvolvimento da aquicultura
262

 e gestão marinhas com o objetivo 

de melhorar a qualidade do destino final do produto, gerando benefícios ambientais e 

econômicos. Além disso, em outubro de 2013, o Reino Unido doou 10 milhões de libras para 

projetos humanitários ligados à segurança alimentar na Síria e no Líbano (UK-FAO, 2017).  

O papel da Federação Russa na FAO tem tangenciado o apoio a diversas iniciativas 

de assistência prestadas pela organização, visando o desenvolvimento não só nas regiões 

próximas ao seu território, mas em todo o mundo. A Rússia sempre manteve uma forte 

                                                                                                                                                                                     
tropical, impactando no tempo e no clima em todo o planeta, podendo alterar os fluxos de chuvas e ventos 

(CPTEC, 2001). 
259

 Lei que estabelece o quadro legal para o gerenciamento de desastres, visando atingir, por meio da 

administração pública, a prevenção e mitigação dos efeitos ocasionados por desastres, tanto de cunho natural, 

quanto provocados pela ação humana, bem como o desenvolvimento de operações de assistência e resgate para 

as populações afetadas por estes desastres e auxílio em sua recuperação (FAOLEX DATABASE, 2014).  
260

 Responsável pela aprovação do Programa Quinquenal Governamental 2015-2019 de Moçambique, que possui 

como finalidade a melhoria das condições de vida da população moçambicana, a partir do aumento das ofertas 

de emprego, bem como da produtividade e competitividade dos mercados, visando o crescimento inclusivo e 

equilibrado do país, prezando por um ambiente de paz, justiça e segurança para o povo moçambicano. (FAOLEX 

DATABASE, 2015). 
261

 A Anemia Infecciosa do Salmão (AIS) é uma virose do salmão que causa hemorragia nos órgãos, anemia 

severa e eventual morte (SAKABE, 2015). 
262

 Ver nota 242. 



 
 

ligação para com os objetivos da FAO (FAO, 2017), mas no ano de 2015 fora dado um passo 

ainda maior nesta parceria, com a abertura de um Gabinete de Ligação
263

 da FAO em 

Moscou, do qual o governo russo é o maior financiador, colaborando anualmente com fundos 

de crédito para cobrir as despesas operacionais e de aluguel dos escritórios, bem como com 

investimentos para a contratação de pessoal adicional. As áreas que mais despertam o 

interesse da Rússia na cooperação com a FAO são as seguintes: Segurança Alimentar, 

Agricultura (abrangendo o compartilhamento de conhecimentos e assistência técnica em áreas 

correlatas aos recursos de terra, saúde animal, proteção de plantas e aprimoramento de 

maquinário agrícola; bem como, o fomento dos setores florestais e de pesca, a proteção 

alimentar contra todo tipo de contaminação oriundos da cadeia de produção, e a participação 

intensa na Comissão Codex Alimentarius
264

. Um dos pontos de destaque de sua participação 

na FAO foi sua adesão e empenho aos acordos internacionais voltados para a proteção da 

agricultura, bem como da pesca e a biodiversidade, como é apresentado, por exemplo, no 

Acordo sobre a Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Biológicos Aquáticos do Mar 

Cáspio
265

. Ainda, podemos destacar também a implementação de leis internas que visam o 

controle e melhoria de diversos aspectos dentro da agricultura e da segurança alimentar, como 

por exemplo a Lei Regional nº 841-168 que visa garantir segurança alimentar e apoio à 

produção agrícola; e a Lei Regional No. 40-OZ sobre provisão com nutrição completa de 

crianças do segundo e terceiro ano de idade. 

Desde o começo dos conflitos, a situação da segurança alimentar na Síria vem se 

deteriorando de forma preocupante. Os fatores que contribuem para a circunstância são os 

impactos do conflito e a insegurança que resultam na diminuição da produção de alimentos e 

produtos agrícolas, afetando os empregos e as oportunidades de renda o que, por sua vez, 

limita o acesso financeiro à alimentação, deixando 7 milhões de pessoas, ou 38% da 
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 Os Escritórios de Ligação foram criados em locais nos quais diversas organizações do sistema ONU e outras 

organizações internacionais, intergovernamentais ou não-governamentais estão trabalhando. Estes escritórios são 

responsáveis por manter relações com membros e parceiros externos de desenvolvimento, bem como, pelo 

monitoramento dos impactos que afetam os alimentos, nutrição e agricultura (FAO, 2017). 
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 Ver nota 230. 
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 Acordo no qual as partes compactuam em (i) priorizar a conservação dos recursos biológicos aquáticos, (ii) 

comprometer-se com o uso sustentável de tais recursos; (iii) trabalhar na aplicação de regras internacionais que 

sejam bem aceitas por toda a comunidade; (iv) trabalhar constantemente para a preservação dos ecossistema e 

proteção da biodiversidade; (v) fomentar as pesquisas voltadas para a conservação dos recursos biológicos 

aquáticos, a fim de utilizá-la como base para o gerenciamento comum de tais recursos; (vi) adotar medidas a fim 

de promover o uso sustentável e à conservação dos recursos do Mar Cáspio, bem como para a gestão dos 

recursos biológicos aquáticos de uso comum. O cerne deste tratado é o desenvolvimento de uma cooperação 

através de estudos, pesquisas, coletas de dados e intercâmbio de informações técnicas-científicas, visando a 

estruturação de um projeto sólido para a proteção da zona do Mar Cáspio contra ameaças como a pesca ilegal, e 

demais atividades não-regulamentadas, bem como o desenvolvimento de programas para a produção aquática e 

sua reintrodução em seus habitats naturais (FAOLEX, 2014). 



 
 

população, em estado de vulnerabilidade alimentar (FAO & WFP, 2017). Em algumas áreas 

de Aleppo e áreas rurais de Damasco, a porcentagem da população em situação de 

insegurança alimentar chega a 40% (FAO & WFP, 2017).  

Atualmente a República Árabe da Síria conta com a ajuda de missões da FAO e do 

Programa Mundial de Alimentação (WFP)
266

 no apoio às colheitas de cereais, criação de gado 

e em questões de moradia e consumo de alimentos (FAO, 2017). No entanto, o cenário do 

país não é otimista e toda a ajuda possível é bem-vinda (FAO, 2017). 

A Venezuela, em parceria com a FAO, possui quatro principais objetivos: (i) apoiar a 

adaptação às mudanças climáticas, gestão de risco e preservação do meio ambiente; (ii) dar 

base para que haja desenvolvimento na agricultura sustentável no país; (iii) segurança 

alimentar e soberania em seu território; (iv) e apoio político e diplomático, como América 

Latina e Caribe Sem Fome
267

 e programas de cooperação Sul-Sul. Desde 1999 a Venezuela 

tem avançado na construção, aprofundamento e consolidação de um modelo social mais 

abrangente, promovendo – em parceria com a FAO e o Brasil – a ação agroecológica de 

planos de sementes, em Caracas, beneficiando 36 agricultores com 50kg de sementes e 

equipamentos agrícolas para a produção de vegetais (FAO, 2017). O plano também visa 

reforçar as capacidades produtivas e organizacionais de movimentos sociais e comunidades 

ligadas à atividade agrícola (como o Movimento Sem Terra (MST), no Brasil) (FAO, 2017). 

Assim como a FAO, o país tem ideias de escala mundial para contribuir com a segurança 

alimentar ao redor do mundo (FAO, 2017). 

O Vietnã vem atingindo níveis de crescimento econômico bastante otimistas nos 

últimos anos, sendo ele hoje um dos países emergentes mais promissores do Sudeste Asiático 

(WORLD BANK, 2017). Com reduções significantes nos números de pobreza extrema 

(representando hoje menos de 3% da população), o Vietnã também se destacada pelas suas 

conquistas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: em 20 anos, mais de 40 

milhões de pessoas saíram da pobreza extrema no país (WORLD BANK, 2017). O acesso a 

infraestruturas e serviços básicos também se destacam na melhora da qualidade de vida da 

população, que recebe melhores serviços de educação e saúde. A mortalidade infantil e de 

crianças com menos de cinco anos também diminuiu, e a expectativa de vida da população 

aumentou 5 anos, de 71 anos, em 1993, para 76 anos, em 2012 (WORLD BANK, 2017). 
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 Ver nota 209. 
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 A América Latina e Caribe foram as primeiras regiões do mundo a se comprometer a erradicar a fome 

completamente até o ano de 2025 (FAO, 2017). 



 
 

No entanto, mesmo com todas essas conquistas, o Vietnã ainda enfrenta desafios de 

desenvolvimento e infraestrutura. Suas populações, principalmente aquelas vivendo em áreas 

ou rurais ou que fazem parte de minorias
268

 étnicas, vivem em constante estado de 

vulnerabilidade econômica. Em relação a esses problemas, o governo vietnamita continua a se 

mostrar disposto a implementar reformas para melhorar a qualidade de vida da sua população 

(WORLD BANK, 2017). 

 

 

 

 

 A garantia da Segurança Alimentar é um pilar fundamental para a estruturação 

de quaisquer outras políticas que visem os âmbitos econômico e social. A partir desse 

pilar fundamental, quais outros eixos poderíamos unir ao mesmo para fortalecê-lo e 

alcançar o desenvolvimento sustentável de forma eficiente? 

 Como é possível garantir o acesso universal à alimentação e à nutrição levando 

igualmente em consideração a proteção ao ecossistema e ao meio ambiente, de acordo 

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustável
269

 da ONU? 

 De que maneira a segurança internacional e a segurança alimentar estão 

atreladas, especialmente no que tange países em estado de guerra civil ou conflito 

armado
270

? 

 Atualmente temos vivido uma das piores crises de migração desde a Segunda 

Guerra Mundial, com milhares de deslocamentos forçados
271

 diariamente devido a 

guerras e conflitos. Sendo esses grupos de migrantes um dos mais vulneráveis em 

termos de segurança alimentar, de que maneira os Estados-membros da FAO podem 

contribuir para melhora a situação destes indivíduos? 
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 Ver nota 222. 
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 Ver item 2.2.2 deste guia. 
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 À exemplos de países em estado de guerra ou conflito civil, como a Síria, o Iêmen e a República Democrática 

do Congo. 
271

 Segundo a ONU, até este ano, mais de 65 milhões de pessoas precisaram deixar seus países de forma forçada 

devido a conflitos e guerras recentes. A maior parte dessas pessoas são oriundas de países como Síria, Iêmen e 

Sudão do Sul (G1, 2017) 
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Este guia de estudo objetiva a apresentação das estruturas de funcionamento da União das 

Nações Sul-Americanas (UNASUL), bem como as questões ambientais às quais o bloco 

elenca como prioridades para o debate entre os Estados: a redução dos impactos ambientais 

oriundos da extração de recursos no território sul-americano; e a conjugação de esforços entre 

as nações para a formulação de práticas de caráter sustentável para galgar o desenvolvimento 

pleno de todo o continente. Para o melhor entendimento de todo funcionamento do bloco, este 

guia está estruturado em cinco seções. A primeira tem como objetivo a apresentação do 

escopo no qual o bloco é atuante, fazendo-se um breve compilado de dados acerca da vastidão 

dos recursos dos quais os Estados membros são detentores e mostrando de forma sucinta os 

maiores impactos ambientais já sofridos pela região; logo, na segunda seção, é apresentado 

também o histórico da atuação desta organização, onde são elencados os principais vieses nos 

quais esta vem desenvolvendo seu trabalho. Na terceira seção, é apresentado ao leitor a 

questão-problema que norteará este debate: a gestão dos recursos naturais para o 

desenvolvimento integral da região. A seguir, na quarta seção deste guia, são abordadas as 

principais medidas já tomadas no âmbito da UNASUL, e quais os seus maiores reflexos no 

continente sul-americano. E, na quinta e última seção, são apresentadas as posições de cada 

Estado-membro da organização, a fim de que haja a total compreensão do como cada ator tem 

cumprido seu papel no âmbito da organização, e como as decisões tomadas conjuntamente ao 

bloco têm impactado seus planos de governo nacionais. 
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A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) é uma organização 

intergovernamental que possui um viés essencialmente político, focado na integração regional 

entre os doze países que compõem a região sul-americana: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O bloco discute 

temas que vão desde questões correlatas à democracia e à infraestrutura até questões de 

caráter energético, fronteiriço e ou relativas ao gerenciamento dos recursos naturais, bem 

como questões de segurança e defesa a fim de estabelecer uma agenda comum entre os 

governos dos Estados que o constituem. Sua estrutura é formada por quatro órgãos que, de 

acordo com seu nível hierárquico, tomam as decisões cabíveis ao escopo no qual operam. 

Estes órgãos consistem em: Conselho de Chefes e Chefas de Estado e de Governo; Conselho 

de Ministros e Ministras de Relações Exteriores; Conselho de Delegadas e Delegados; e 

Secretaria-Geral (UNASUL, 2017)
277

. 

A primeira reunião de Chefes de Estado e de governo da América do Sul, ocorrida em 

Brasília, no ano de 2000, foi o marco zero do processo que levaria à criação da UNASUL. Foi 

um passo importante, mas que não rompeu totalmente com o paradigma de um 

desenvolvimento para além da região (SIMÕES, 2011). Em 2004, os presidentes da América 

do Sul se reuniram na cidade de Cusco, no Peru, onde foi criada a Comunidade Sul-

americana das Nações (CASA), com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de 

integrações regionais do Mercosul. Em 2007, durante a Cúpula Energética Sul-Americana na 

Venezuela, é acordado entre os chefes de Estado a mudança no nome do bloco, nascendo 

assim a denominação UNASUL.  

Em 2008, foi aprovado o Tratado Constitutivo da UNASUL, o qual entrou em 

vigência em 2011
278

. Nele constam as matérias que competem ao bloco, e quais as questões 

serão priorizadas pelo mesmo, como, por exemplo, o desenvolvimento humano e social com 

finalidade de erradicar a pobreza; a integração energética para o aproveitamento integral, 

solidário e sustentável dos recursos da região; a proteção da biodiversidade e dos recursos 

hídricos; a consolidação de uma identidade sul-americana e, principalmente, o fortalecimento 
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do diálogo político entre os Estados-membros, reforçando a participação da UNASUL no 

cenário internacional (UNASUL,2017)
279

. 

 

 

 

Historicamente, os recursos naturais são os maiores alvos de disputa entre os grandes 

Estados, uma vez que são considerados capacidades estratégicas com alto valor econômico, 

podendo ter inúmeras utilizações nas atividades de fomento à economia. Estes recursos 

garantem segurança, vantagens geopolíticas e geoestratégicas e poder aos Estados nas regiões 

em que se encontram. No caso da América do Sul, as mesmas disputas e interesses por 

recursos naturais ocorrem desde a colonização do território por portugueses e espanhóis, 

majoritariamente. Entretanto, de acordo com Humphreys, Sachs e Stiglitz (2007), deixando-se 

de lado as perspectivas de geração de riquezas e as oportunidades que acompanham a 

descoberta e extração de petróleo, gás e outros recursos naturais, há uma série de encargos 

que muitas vezes impedem o desenvolvimento mais equilibrado e sustentável dos Estados. 

Em seu artigo sobre a exploração de recursos naturais na América do Sul o autor Elói 

Senhoras (2009, p. 3.) conclui que: 

[...] quando é escasso em nível global, um recurso natural converte-se em um 

elemento geopolítico de poder internacional ao incitar motivos de disputas e 

conflitos que acontecem potencialmente no âmbito político, econômico ou 

militar mediante a confrontação diplomática, empresarial ou castrense. Neste 

sentido, um recurso natural somente torna-se estratégico quando ele passa a 

ser escasso e potencialmente vital para o desenvolvimento de atividades 

econômicas [...] 

 

Deste modo, este comitê tem como objetivo debater ideias e propostas para o 

desenvolvimento integral da região, tendo em vista a abundância de recursos naturais em 

todos os países que formam a UNASUL, organização que vem trabalhando em prol dos 

interesses sul-americanos. Os doze países juntos possuem altas porcentagens do total mundial 

de minerais estratégicos, como lítio (65%), prata (42%), cobre (38%) e ferro (21%), assim 

como grandes reservas de petróleo. Além disso, na região Amazônica encontra-se uma 

biodiversidade inigualável, a maior extensão de floresta tropical com um terço dos recursos 

hídricos renováveis do mundo (UNASUL, 2013). A Amazônia está distribuída entre nove 
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países
280

 da América do Sul em um território extremamente extenso (5,5 milhões de 

quilômetros quadrados). Ademais, o segundo maior aquífero do mundo, o Guarani, se estende 

por 4 países da UNASUL: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e em toda a América do Sul 

existem mais de 50 bacias hidrográficas (CEPAL/UNASUL, 2013). 

Portanto, considerando a importância das riquezas naturais sul-americanas, o debate 

sobre a utilização dos recursos naturais é uma prioridade na agenda de políticas públicas 

desses países. Além disso, discute-se no âmbito da UNASUL como deve ocorrer o uso destes 

recursos para o desenvolvimento integral da região. 

 

 

 

A UNASUL - organização eminentemente delineada para a promoção de agendas 

comuns entre seus doze Estados-membros - é um dos grupos políticos regionais que 

emergiram após o fim da Guerra Fria. Fora da configuração bipolar, os Estados passaram a 

mudar suas agendas e suas parcerias econômicas e políticas. 

Durante este processo de transição, seja como apoiadores do pólo capitalista ou da 

recém desmembrada União Soviética, os Estados em desenvolvimento enfrentavam 

dificuldades em delinear políticas internas próprias (FRAGA, 2014). Nesse sentido, ainda que 

soberanos, o alinhamento à uma determinada corrente ideológica havia impresso nos Estados 

da época a sensação de incapacidade em gerar políticas públicas e econômicas concretas e 

independentes (FRAGA, 2014).   

Embora se conheça a existência de práticas de integração regional desde os primórdios 

da formação sul-americana (com a propagação dos ideais liberais por Simón Bolívar para a 

união das ex-colônias espanholas; os comitês para assuntos latino-americanos dos anos 50 e 

60: CEPAL, ALALC, CAN, CIC
281

 e, posteriormente, as colaborações despontadas durante 

os períodos de enfrentamento bélico do século XX) foram as tréguas nas ameaças militares 

mundiais e o acirramento da globalização que levaram os Estados a institucionalizarem 

cooperações já existentes e, a partir da configuração multipolar, delinearem políticas voltadas 

para o bem-estar social (FRAGA, 2014).  
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A composição de uma agenda regional, programada de acordo com as particularidades 

de cada território, possibilitou a percepção de novas ameaças - internas e específicas - por 

parte dos Estados sul-americanos, assim como despertou inovações nas estratégias de 

desenvolvimento da região, como descreve o autor Fraga, em artigo sobre a integração 

energética e regional da América do Sul: 

Para Simões (2011), a UNASUL surge com o desafio de transformar o 

modelo de desenvolvimento “para fora”, voltado para o mercado econômico 

mundial, para um modelo de desenvolvimento “para dentro”, de forma a 

explorar as possibilidades da região sul-americana. Para enfrentar esse 

desafio, a UNASUL investe em infraestrutura por meio da sinergia 

transporte, energia e telecomunicações como forma de internalizar o 

dinamismo econômico na região (FRAGA, et al., 2014). 

Desta forma, os Estados soberanos se encorajaram, através da integração regional, a 

implementar políticas públicas mais pertinentes em seu âmbito interno, por reconhecerem 

coletivamente que temáticas como economia, meio ambiente e informação, também se 

caracterizavam como ameaças à Segurança Internacional. 

Sendo a UNASUL voltada para o âmbito político, o direcionamento de suas reuniões 

iniciais foi pautado no reconhecimento dos recursos territoriais que convergiam os interesses 

dos países membros. A abundância de água doce, terras cultiváveis, biodiversidade, fontes de 

energia e oceanos ricos em toda a região da América do Sul transcreve a estratégia do grupo 

de colocar em primazia assuntos referentes à energia, segurança e infraestrutura 

(UNASUL
282

). No histórico de reuniões da UNASUL acerca dos recursos naturais, o ponto 

focal das resoluções tem sido o aproveitamento inteligente e sustentável das riquezas 

continentais, a fim de tornar possível o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, 

gerando recursos financeiros e informativos que promovam qualidade de vida aos povos, sem 

ferir a segurança ambiental do continente Sul-americano e do mundo. 

 

Analisando a estrutura da UNASUL, compreende-se que a defesa - através do 

Conselho Sul-Americano de Defesa (CDS) - e a integração energética – através do Conselho 

Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) são os seus pilares de 

sustentação nos setores políticos e produtivos (MARTINS, et al. 2009, p. 97). Atualmente, a 
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América do Sul interage economicamente através de fontes renováveis e não-renováveis de 

geração de energia, além da exploração de minérios, fauna, flora e agropecuária. Todavia, foi 

a indústria hidroelétrica que norteou as colaborações entre Estados sul americanos, a fim de 

que estes garantissem a democratização do acesso à energia ao maior número de cidadãos 

possível.  

Na América do Sul, a integração energética já vem sendo pensada desde os 

anos 1960, com a criação da Comissão de Integração Elétrica Regional 

(CIER). A região possui um histórico consolidado no setor hidroelétrico, com 

destaque para os projetos realizados na bacia do Rio da Prata como a 

Hidrelétrica de Itaipu Binacional (entre Brasil e Paraguai), a Hidrelétrica 

Binacional de Yacyretá (entre Argentina e Paraguai) e a Hidrelétrica 

Binacional de Salto Grande (entre Argentina e Uruguai) (FRAGA et al., 2014. 

p. 41). 

 É evidente que, para a concepção positiva da integração regional, os Estados 

economicamente sobressalentes carecem de certo desprendimento da disputa pela hegemonia 

territorial. Argentina e Brasil desenharam um longo histórico de anseio pela posição de 

hegemonia no continente, entretanto, o cenário mundial do século XX e as constantes 

influências norte-americanas e europeias na América do Sul nunca geraram condições para a 

finalização destas aspirações. A criação da Usina Hidrelétrica de Itaipu foi um dos momentos 

que conduziram a Argentina a descrever o Brasil como um Estado imperialista 

(CARVALHO, 2010, p.12). Os vizinhos argentinos almejavam utilizar as instalações do Rio 

Paraná para construir uma usina hidrelétrica em parceria com o Paraguai, de nome Corpus, e 

por isso os arranjos entre Brasil e Paraguai não eram bem aceitos. Em outubro de 1979, os três 

Estados interessados em prover energia através da Bacia do Prata assinaram o Acordo 

Tripartite Itaipu-Corpus, que apaziguava as disputas e retomava o senso de integração 

regional por garantir o compartilhamento dos recursos do Rio Paraná (FAJARDO, 2004). 

 O projeto binacional de Corpus não foi executado até o presente momento pela união 

Argentina-Paraguai, porém ambos dividem a produção energética da usina hidrelétrica de 

Yacyretá. Firmada por meio de um tratado em dezembro de 1974 - tendo suas obras civis 

finalizadas em 1992 - e encontrando-se em status de funcionamento até a atualidade. Em 

2010, as diretorias administrativas de Itaipu e Yacyretá selaram acordo que estimula trocas de 

conhecimento e tecnologias entre as duas hidrelétricas, bem como abre um painel de 

planejamento, que visa o melhor manejo das águas do Rio Paraná e a redução dos impactos 



 
 

causados por ambas as geradoras de energia (ITAIPU BINACIONAL 2017)
283

. A Argentina 

também está comprometida energeticamente com o Uruguai, através da Usina de Salto 

Grande, inaugurada em 1983 (SALTO GRANDE 2017)
284

.  

  Considerando que a água é um recurso natural importante para a economia sul-

americana e que os assuntos ambientais passaram a ser considerados com caráter securitário 

somente a partir dos anos 1990, é possível compreender a existência de numerosas agressões à 

biodiversidade locais em prol das construções das usinas hidrelétricas do Cone Sul. Segundo 

o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES (1981), a 

construção de uma barragem hidrelétrica provoca alterações na paisagem regional, como o 

aumento dos níveis de umidade, nevoeiros, surgimento de pragas e doenças na agricultura em 

função do solo úmido, o que incita o uso de pesticidas - que podem erosionar os sedimentos 

da região - que, por vezes, são depositados nos lagos, afetando a biologia marinha. Levando 

isso em consideração é que nos anos 2000 as hidrelétricas da região passaram a adotar 

políticas ambientais, as quais consistem em fornecer conscientização à população que cercam 

as usinas, assim como o incentivo à reciclagem de materiais, o estímulo do plantio nos 

arredores das instalações e refúgios biológicos (ITAIPU BINACIONAL 2017
285

). Este 

compromisso socioambiental é constantemente retomado e revisado pelos países que 

compõem a UNASUL e são produtores de energia hidrelétrica.   

 

 

 A indústria petrolífera está fortemente presente na América do Sul desde o início do 

século XX e, considerando a alta concentração de reservas petrolíferas no continente, as 

interferências externas foram cruciais no desdobramento histórico da integração sul-

americana acerca desta fonte de energia. Mais do que um ativo econômico, o petróleo da 

região do Sul Global
286

 é diretamente conectado com o sistema político. O manejo do petróleo 
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é um bom critério para se identificar governos nacionalistas ou liberais ao longo da história e, 

principalmente, suas estratégias durante o cenário de crises consecutivas (1973 e 1979), nas 

questões relativas às propostas de integração econômicas incitadas pela Comissão Econômica 

Para a América Latina e o Caribe - CEPAL no período (CARVALHO, 2010, p. 23). 

 Seja a década de 1980-90, com sua tendência neoliberal, ou na virada dos anos 2000, 

com a eclosão da Maré Rosa
287

, o petróleo sempre esteve em pauta no que concerne os países 

membros da UNASUL. A Bolívia, em especial, relaciona-se com o petróleo de acordo com o 

governo vigente (consequência de um histórico de exploração e crises em torno deste 

recurso). A ascensão de Evo Morales ao poder, por exemplo, resultou em políticas de 

nacionalização do petróleo e do gás-natural - outro recurso natural fortemente debatido no 

âmbito da UNASUL. O gás natural foi uma estratégia de escape das crises energéticas 

causadas pelo petróleo, percebido pelos países mais desenvolvidos do continente e, 

posteriormente, aderido pelos demais. Segundo Simões (2011, p. 90), o que difere as duas 

fontes de energia é que o petróleo possui mercado em âmbito global, enquanto o gás natural 

apenas alcança mercado regional, dado seu formato de distribuição via gasodutos.  

Ainda sobre o comportamento boliviano frente à questão do petróleo e gás, pode-se 

frisar um enorme desconforto diplomático na região quando Evo Morales decidiu pela 

nacionalização do gás e o petróleo do país, oferecendo cento e oitenta dias para os 

estrangeiros instalados no país renegociarem com o governo ou se retirarem (CHO, 2012, p. 

56). Tal decisão afetou o bom relacionamento dos países sul-americanos, que eram 

estimulados pelo exemplo que tinham da interação Bolívia-Brasil, que possuíam firme 

histórico de cooperação energética. Seu desentendimento com o governo brasileiro se deu 

porque o Brasil fora fortemente afetado no âmbito petrolífero, através da Petrobrás, o que veio 

a culminar em sua retirada do território boliviano, sob constantes ameaças de aumento do 

preço do gás natural por parte da Bolívia. 

 A previsão que cerca a UNASUL é a vontade de que as cooperações energéticas que 

acontecem entre países presentes no grupo se unam às organizações nacionais especializadas 

                                                                                                                                                                                     
capitalistas), mas entre Norte (países desenvolvidos, industrializados no século XIX) e Sul (países em 

desenvolvimento, ex-colônias e de industrialização tardia) (CAIXETA, 2014).  
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 “Maré Rosa é um termo que serviu para designar, no meio acadêmico, a ascensão de partidos enquadrados na 

denominada esquerda política, por toda a América do Sul, nos anos 2000. O termo explicita a ideia de que essa 
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uruguaio da London School of Economics Francisco Panizza, denominaram de “Maré Rosa” (PANIZZA, 2006).” 

(COSTA, 2015). 



 
 

(reguladoras)
288

 e desenhem uma forma de integração para essas fontes de energia, uma vez 

que essa atividade ainda é inexistente, conforme descrito por Fraga et al. (2014), no artigo 

“Uma análise sobre a América do Sul e sua integração energética a partir das teorias de 

integração regional”:  

Ademais do setor elétrico, hidrelétrico e de gás natural é importante salientar 

que atualmente em relação ao petróleo não há nenhuma estratégia consolidada 

para a integração regional do setor. Existem fusões de empresas estatais ou 

privadas, ou mesmo a presença de uma mesma empresa em diferentes países 

da região. Há por exemplo, projeto de expansão da presença da estatal 

brasileira Petrobrás e da estatal venezuelana PDVSA para a região sul-

americana, no entanto não está estabelecido um projeto de integração da 

cadeia petrolífera para toda América do Sul.  

 

 Os minérios são chamarizes para o território sul-americano desde os primórdios da 

colonização deste continente. Materiais como ferro, cobre, níquel, ouro, zinco, alumínio, 

bauxita e estanho são os principais minérios comercializados pelos membros da UNASUL 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010).  

 A crise mundial de 2008
289

 provocou o acentuamento da valorização do ouro devido à 

instabilidade nas bolsas e oscilação das moedas, o que provocou além da reativação de 

diversas minas, um grande fluxo migratório para as regiões de extração deste recurso. 

Segundo a BBC Brasil (2012), pelo menos nove países da América do Sul enfrentaram essa 

renovação de apostas no setor de minérios no ano de 2012. Houve, inclusive, a instauração de 

políticas por parte de alguns países da UNASUL para a erradicação e criminalização da 

mineração informal (clandestina), pois essa prática é responsável pela deterioração do meio 

ambiente (devido à falta de recursos e conhecimento técnico dos praticantes), prejudicando a 

sociedade envolvida neste mercado e promovendo a ideia de “terra sem lei”, o que afasta 

investidores externos da região (BBC Brasil, 2012). Ocorreram alguns confrontos de 
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mineradores informais com as frentes dos governos sul-americanos no período, pois houve 

grande indignação com a falta de amparo ao explorador interno e excessivos privilégios 

concedidos às multinacionais de domínio estrangeiro (BBC Brasil, 2012).  

No Brasil, em especial, existe a Vale S.A - uma das maiores mineradoras do mundo - 

que inicialmente era de domínio estatal e foi privatizada em 1997, durante o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 2015, na região de Mariana, Minas Gerais, houve 

o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Fundão, controlada pela Samarco 

Mineração S.A, também parte dos empreendimentos da Vale
290

. Este rompimento causou 

inúmeras destruições ambientais e sociais perante à extensão da Bacia do Rio Doce, e, até o 

momento, não existem medidas efetivas no que tange à correção de prejuízos, à assistência 

social, ao apontamento de responsáveis diretos e à adoção de medidas legais correspondentes 

a tamanho impacto causado. Contudo, o ocorrido abriu espaço para diálogo sobre os efeitos 

que o descontrole das atividades de mineração geram na segurança de seus detentores, além 

de retomar os debates sobre a inserção de empreendedores externos no mercado de recursos 

sul-americanos.  

Visando aprimorar a exploração de recursos minerais em todo o território da América 

do Sul, o Serviço Geológico do Brasil
291

, em parceria com a Argentina, lançou, em setembro 

de 2016, o novo mapa tectônico do continente. Seu objetivo consiste na melhoria dos 

processos de identificação de terrenos mais propícios para a utilização de recursos naturais de 

maneira menos prejudicial, evitando desastres como o de Mariana (O GLOBO, 2016)
292

. 

 

Admitindo que os Estados sul-americanos passaram a cooperar na formulação de 

políticas públicas no período pós-Guerra Fria, é necessário apontar algumas ocorrências que 

dificultaram o processo de integração regional no território. As principais adversidades 

ocorridas entre os membros da UNASUL estão fundamentalmente relacionadas à assimetria 
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econômica dos membros e à apresentação de ideologias distintas dos governantes (CHO, 

2012).  

 No artigo “Os conflitos da UNASUL para a integração regional” (2012), o autor Dae-

Hyeon Cho apresenta tais diferenças ideológicas com a seguinte descrição:  

Na América do Sul identifica-se a ideologia distinta entre os presidentes dos 

países. Essas diferenças ideológicas entre os governos de esquerda e de 

direita criam obstáculos que já atrapalham a integração regional, gerando 

alguns conflitos. Os países de esquerda querem utilizar a UNASUL como 

um meio para livrar-se da dependência dos EUA, enquanto os países pró-

americanistas têm objetivo de manter boa relação com os países sul-

americanos, separadamente da relação estreita com os EUA, para conseguir 

não apenas a firma do Free Trade Agreement (FTA) mas também o subsídio 

gratuito. 

Acredita-se que os Estados pró-americanistas não depositavam na UNASUL a mesma 

crença que os membros de esquerda, pelo fato de não enxergarem nos países vizinhos o 

mesmo potencial de subsídio que a potência mundial do período, os Estados Unidos, dispunha 

(CHO, 2012, p.20). É o caso da aproximação política da Colômbia com o governo norte-

americano, por exemplo. O Plano Colômbia
293

 provocou fortes desconfianças por parte da 

esquerda política, ocasionando a desestabilização da integração regional, tendo o tema sido 

pauta das reuniões da UNASUL no Equador, em 2009 (CHO, 2012, p. 42).  

Outra discussão que interfere na integração do continente é o fornecimento de gás 

natural da Bolívia para o Brasil e o reajuste das tabelas de preços. Devido às crises 

energéticas, o Brasil buscou ampliar seu plano de ação para esta área tão essencial para sua 

estabilidade econômica. “Por essa razão, o governo brasileiro elaborou, em 1980, o plano 

nacional do gás natural, cujo principal objetivo era aumentar de 2% para 12% a participação 

deste energético na matriz energética brasileira até 2010” (CARVALHINHO FILHO, 2003 

apud CHO, 2012). 

Como o Brasil não possuía capacidade para uma produção substancial de gás natural, 

a Bolívia apresentou-se como fornecedora ideal, fazendo do Brasil seu maior importador. Para 

garantir o transporte deste recurso, ambos os países cooperaram na construção do GASBOL, 

gasoduto que permite a importação de gás da Bolívia por parte do Brasil.  
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Em maio de 2006, o presidente boliviano, Evo Morales, declarou então a 

nacionalização de todas as estruturas de petróleo e gás natural do território. O Brasil, que 

possuía a Petrobrás instalada no pólo petroquímico boliviano, insistiu que tal declaração, sem 

aviso prévio, se caracterizava como uma quebra de contrato, ferindo o Direito Internacional 

(CHO, 2012, p. 56). Todavia, a produtividade brasileira está fortemente atrelada à 

dependência do gás natural fornecido pelos bolivianos e por isso a Petrobrás cedeu à 

declaração e ao aumento dos preços.  

Ainda, os conflitos fronteiriços são constantemente motivo de enfraquecimento nas 

relações internacionais da América do Sul. Principalmente em função das FARC (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia) - classificadas como um grupo terrorista por diversos 

Estados do Sistema Internacional
294

 -, a Colômbia apresenta perturbações diplomáticas com o 

Equador e a Venezuela. Há alegações do governo colombiano de que a Venezuela abriu 

espaço de facilitação para o contrabando de armamento para as FARC, argumento respaldado 

pela falta de autoridade supervisória em suas fronteiras (CHO, 2012). O não-alinhamento da 

Venezuela aos Estados Unidos também foi item considerado para essas acusações.  

Além disso, a fronteira do Equador também foi abraçada pelo Plano Colômbia e o 

governo equatoriano não foi irredutível quanto à aproximação dos norte-americanos. 

Entretanto, em março de 2008, a Força Aérea colombiana bombardeou um acampamento das 

FARC em território equatoriano, sem qualquer aviso prévio ao governo (CHO, 2012, p. 74). 

Este ataque fez com que o Equador estabelecesse uma lista de exigências para a retomada das 

boas relações. De acordo com Dae-Hyon Cho (2012, p. 70) em citação ao Ministério das 

Relações Exteriores Equador, são elas:  

1) A Colômbia deve abandonar sua campanha de vincular o Equador e suas 

autoridades com as Farc; 2) deve aumentar a presença de força armada na 

fronteira; 3) deve facilitar a informação requerida sobre a incursão de 1 de 

março; 4) entregar as informações sobre os computadores encontrados em 

Angostura; 5) deve realizar uma contribuição a ACNUR para a assistência 

aos milhares de refugiados colombianos em território equatoriano (MRE-

ECUADOR, 2008). 

 

Após o bombardeio, foi realizada a captura do computador de Raúl Reyes, um dos 

líderes da guerrilha, no qual foram encontradas supostas evidências de relações ilícitas entre 
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Venezuela e as FARC. Essa intempérie gerou o fechamento da embaixada venezuelana na 

Colômbia, bem como a instalação de 10 batalhões nas fronteiras, em suporte ao Equador e 

defesa colombiana (CHO, 2012, p. 74-80). 

Ademais, existem também transtornos diplomáticos acerca das resoluções da Guerra 

do Pacífico que privaram a Bolívia do acesso ao mar, concedendo ao Chile territórios 

naturalmente ricos. Existe, além disso, instabilidades históricas herdadas da Guerra do Prata e 

do Chaco.  

 Neste cenário, a UNASUL é a facilitadora de um mínimo interativo entre os Estados 

da América do Sul, possuindo como desafio atender democraticamente os interesses internos 

de todos os membros e priorizar a dignidade do indivíduo sul-americano em todas as suas 

resoluções. Apesar de ser uma organização internacional diretamente voltada para os 

interesses da região sul do globo, constantemente enfrenta instabilidades em razão de 

interferências dos países mais desenvolvidos e pressões de outras organizações internacionais, 

maiores e mais capazes de prover segurança e benefícios financeiros aos Estados dependentes.  

 

 

A crescente participação da sociedade civil dos países amazônicos em assuntos como 

a degradação do meio ambiente exigiu uma revisão do modelo de desenvolvimento da 

Amazônia que vinha sendo aplicado por seus governos (CAMPOS, 2015). A segurança e a 

defesa no campo do meio ambiente demandam a convergência entre a UNASUL e outras 

organizações que atuam nesse campo, como, por exemplo, a Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA)
295

, tendo em vista que ambas têm como missão proteger a 

soberania dos recursos naturais dos países membros, em um território de alta importância 

estratégica, como é a Amazônia (RODRIGUES, 2013, p. 60). Segundo Rogério Campos 

(2015), o aproveitamento das grandes reservas amazônicas ambiciona a sua exploração: 

A importância da discussão sobre a questão da Amazônia extrapola o 

diálogo com os países que a possuem, atingindo escala mundial no debate 
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sobre sua preservação e uso sustentável. O ecossistema amazônico é frágil, o 

que aumenta o valor monetário para se investir de forma sustentável e 

preservacionista na região, desmotivando o grande capital para projetos que 

sejam de baixo impacto ambiental, por outro lado aumentando a cobiça para 

a exploração de suas grandes reservas de minérios e hidrocarbonetos. Por se 

tratar de uma região sul-americana partilhada, a busca por políticas 

internacionais comuns deve ser uma prioridade em tópicos como segurança, 

desenvolvimento e exploração sustentável da Amazônia (CAMPOS, 2013, p. 

2). 

 

A Amazônia tem capacidade para ser um dos norteadores da integração da América do 

Sul, dado seu caráter de importante patrimônio natural e cultural, que afeta quase todos os 

países da UNASUL, gerando pretextos para um debate transnacional sul-americano. A sua 

preservação é primordial dentro do bloco, portanto faz-se pertinente articular formas de 

assegurar a região. 

 

 

A biopirataria é a terceira atividade ilegal mais rentável do mundo - atrás apenas do 

tráfico de drogas e de armas - e os recursos naturais, alvos dessa ilegalidade, possuem um 

relevante valor socioeconômico, dado seu uso diversificado seja como matéria-prima de 

medicamentos e cosméticos ou até mesmo como componentes de produtos manufaturados. A 

biopirataria acarreta prejuízos não apenas financeiros, mas também no sentido da degradação 

e extinção ambiental, pontos que tem se tornado o foco da preocupação dos Estados nos 

últimos tempos, dada a existência de um processo descontrolado de retiradas de tais insumos 

da natureza, impedindo seu ciclo natural de renovação e fazendo com que determinadas 

espécies sejam extintas (LADICO, 2015, p. 275). A América do Sul comporta uma das 

maiores biodiversidades do planeta e uma vasta gama de biomas. Por esta razão, a região 

também se distingue como um dos principais alvos da biopirataria internacional (JÚNIOR; 

MACIEL, 2014).  

Embora a OTCA não mencione as questões de segurança e defesa em sua missão 

institucional, temas como proteção da biodiversidade (o que implica no combate à 

biopirataria), desenvolvimento sustentável, exploração sustentável dos recursos naturais e 

atenção às populações indígenas são temas atinentes à segurança ambiental (RODRIGUES, 

2013, p. 58). Não obstante, a problemática da luta contra a biopirataria vai além da segurança. 



 
 

Os países, em muitos casos, não conseguem desenvolver e explorar adequadamente seus 

recursos nacionais como, por exemplo, a situação do cupuaçu no Brasil:  

O nome da fruta brasileira já possui vários registros de patentes pelo mundo, 

enquanto o Brasil permanece tentando descobrir como produzir um 

chocolate, anos atrás do Japão, que garantiu, inclusive, registro de patente 

deste produto, o cupulate. Caso essa realidade não seja superada, o Brasil 

continuará sendo vítima da biopirataria, um reflexo da falta de um arcabouço 

legislativo e de cidadania (LADICO, 2015, p. 285) 

 

Dada a amplitude do território amazônico, a fiscalização se torna uma tarefa árdua, 

motivo pelo qual acaba se criando espaço para a exploração ilegal de sua biodiversidade. 

Todos os países da região enfrentam grandes desafios nesse quesito, o que pode ser um 

empecilho na integração regional, bem como na organização da defesa da região sul-

americana. 

 

 

Os rios sul americanos correspondem a uma importante parcela de 47,3% da água 

doce do planeta e na América do Sul existem mais de 50 bacias hidrográficas e diversos 

aquíferos, os quais são compartilhados por dois ou mais países - como o Aquífero Guarani, 

maior manancial subterrâneo transfronteiriço do mundo
296

. Futuramente, imaginam-se 

projetos de navegação e de aquedutos para distribuição desse insumo entre áreas carentes 

(CEPAL; UNASUL, 2013). Também com grande potencial de desenvolvimento, 

principalmente nos países da Bacia do Prata, a geração de energia hidroelétrica e a equidade 

de sua distribuição têm causado debates na região. Os países reivindicam um consumo 

energético homogêneo e integrador (RODRIGUES, 2015, p. 81), pois, em sua maioria, os 

acordos de cooperação e tratados referentes aos recursos hídricos são bilaterais.  
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 O Sistema Aquífero Guarani é um dos maiores depósitos de água doce do planeta. Este aquífero ocupa uma 

superfície total de aproximadamente 1 milhão de km², com grande capacidade de renovação devido às chuvas 

que se infiltram através dos rios, arroios e lagos. Estima-se que sua capacidade de recarga de água seja de 

aproximadamente 166 km³ por ano, e possui uma reserva total de água de 45 mil km³ (RODRIGUES, 2015, p. 

80). 



 
 

 

É incontestável que a geração de energia pelas hidrelétricas faz parte de um plano de 

desenvolvimento sustentável, pelo fato de se tratar de uma fonte de energia renovável. 

Entretanto, no que concerne à construção das usinas, há uma preocupação que gira em torno 

da proteção dos ecossistemas e das comunidades locais. A hidrelétrica Itaipu, por exemplo, é 

alvo de questionamentos desde o início de sua construção, em 1974, devido aos riscos 

ambientais que trazia consigo. A usina é binacional, pois pertence ao Brasil e ao Paraguai, os 

quais dividem o Rio Paraná. Os dirigentes da construção diziam-se preocupados com a 

conservação ambiental da região, o que os levou à elaboração do Plano Básico de 

Conservação do Meio Ambiente
297
, com o intuito de “atenuar algumas consequências 

negativas do empreendimento, enfatizar e aperfeiçoar, gradativamente, os benefícios e outros 

aproveitamentos que o reservatório trará à vasta região” (MAZZAROLLO, 2003, p. 180). 

Contudo, para dar seguimento à construção, uma inundação destruiu um município, milhares 

de hectares e causou a perda de inúmeras espécies animais, entre outros impactos, o que até 

hoje é ponto de discussão entre ambientalistas. 

 

 

No início dos anos 2000, os Estados Unidos da América iniciaram a extração do gás 

de xisto em seu território, utilizando como tecnologia o fraturamento hidráulico, onde grandes 

quantidades de água são bombeadas sob alta pressão nos reservatórios, expandindo a rocha e 

liberando o gás. A maioria dos depósitos de xisto está abaixo dos lençóis d’água e aquíferos 

como, por exemplo, no Rio Paraná, no aquífero Vaca Muerta, na Argentina, e no aquífero 

Guarani no Brasil
298

. Se houver alguma falha, há o risco de que produtos químicos 

contaminem a água do subsolo, o que é o maior temor dos habitantes das regiões e um risco 

ambiental imensurável, pois se trata de grandes reservas de água potável.  
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 Ações de correção e conservação do Meio ambiente, coordenadas pela gestão da hidrelétrica Itaipu (ITAIPU 

BINACIONAL, 2010). 
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 Dos recursos hídricos em uso, 40 a 60% provêm de aquíferos que sofrem ameaça de contaminação, 

principalmente pelas atividades de mineração e agropecuária, de forma que se observa nas últimas décadas uma 

piora significativa na qualidade das águas superficiais e subterrâneas (CAMPOS; SOARES, 2009). 



 
 

Desde a descoberta de que a Argentina e o Brasil possuem reservas de gás de xisto, os 

países e algumas multinacionais têm investido na sua extração, uma vez que há escassez de 

recursos energéticos, especialmente em relação ao petróleo, principal matriz energética 

mundial (PEREIRA, 2016). É inegável a necessidade de alternativas para gerar energia para 

todo o globo, e o gás de xisto cumpre bem este papel, de modo que os países alegam, desde o 

início das extrações, que essa energia é necessária para o seu desenvolvimento. 

 

Em termos energéticos, a América do Sul é bastante autossuficiente, tendo uma 

posição privilegiada no contexto global. Ela possui 8,5% do total das reservas comprovadas 

de petróleo do mundo. A Venezuela corresponde a cerca de 6,6% desse total (79,7 bilhões de 

barris), seguida pelo Brasil com 1% (11,8 bilhões de barris), Equador com 0,4% (5,1 bilhões 

de barris) e Argentina com 0,2% (2,3 bilhões de barris). Isso não apenas torna a região uma 

grande exportadora de energia, como a insere no mapa geoestratégico mundial. Mais 

importante ainda, gera a oportunidade de, através da integração, superar os gargalos de 

desenvolvimento causados por limitações energéticas individuais (SIMÕES, 2011).  

Os países de outros continentes têm pleno interesse nos recursos sul-americanos. Tudo 

indica que a probabilidade de um conflito armado pelo controle das gigantescas reservas de 

petróleo do Pré-Sal é pequena na atualidade. Entretanto, em cerca de duas ou três décadas, é 

extremamente difícil avaliar se este tipo de ameaça realmente não poderá se concretizar. A 

composição de uma aliança estratégica sul-americana capaz de vencer qualquer outra grande 

potência em uma guerra convencional no continente seria uma forma de assegurar maior 

poder de dissuasão contra potências agressoras (BRITES; CEPIK; OLIVEIRA, 2014).  

Esses projetos fazem parte de uma realidade que tende a crescer rapidamente. A 

exploração da potencialidade energética da região é hoje um carro chefe da integração 

econômica e política, além de garantir uma presença mais forte de seus países no panorama 

mundial (CEPAL, 2007). Entretanto, com os escândalos de corrupção da Petrobrás e com as 

crises econômicas e políticas nos países do bloco, como o grave caso da Venezuela - 

detentora de grande parte desses recursos - o processo de integração é bastante fragilizado e a 

desmoralização da região afeta diretamente a comercialização e retirada do petróleo e do Pré-

Sal. 



 
 

 

 

Em 30 de novembro de 2012, a VI Reunião de Cúpula de Chefas e Chefes de Estado 

da UNASUL aprovou o que pode ser uma das medidas mais importantes dos últimos tempos 

na região sul-americana: a elaboração de uma estratégia regional orientada ao pleno 

aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento integral da América do Sul 

(BRUCKMANN, 2015, p. 5). Durante a Conferência da UNASUL, que tinha como principal 

abordagem o gerenciamento dos recursos naturais, ocorrida no período de 27 a 30 de maio de 

2013 na Venezuela, foi debatido como cada tema discutido teria suas ações postas em prática, 

isto é, as propostas, medidas e acordos para o desenrolar do mesmo. Essas medidas 

necessárias serão apresentadas abaixo. 

 

 

A base de um quadro regulamentar tem como elementos principais a definição de 

princípios comuns, como o fortalecimento da soberania nacional e o atendimento das 

necessidades dos indivíduos. Os membros da UNASUL almejam alcançar, através da 

organização, uma experiência de cooperação e proteção de recursos como a Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo - OPEP, por exemplo. Ainda, pensa-se em um plano para a 

defesa comum destes recursos, considerando as agências nacionais especializadas e 

conservando os direitos internos soberanos de cada país produtor. 

 

 

A América do Sul é caracterizada por uma história de exploração colonial e 

industrial, tendo sido sempre um pólo de fornecimento de recursos para o restante do globo. 

Não obstante, seus países sempre almejaram o desenvolvimento e a equiparação com as 



 
 

potências econômicas mundiais. Longe disso ser uma realidade, a UNASUL compreende 

atualmente os malefícios que a exploração descuidada de recursos pode trazer para a 

sociedade e biosfera em geral. Por isso, os bons resultados econômicos frutos das riquezas 

regionais devem ser fiscalizados, regulamentados e padronizados pela organização.  

Sendo assim, a UNASUL já levantou algumas pretensões acerca do tópico, sendo 

elas: promover mecanismos alternativos de financiamento, através da utilização dos 

certificados de produção de bens, para apoiar a emissão de obrigações internacionais ou 

estabelecer impostos para saídas de capital que alimentam o sistema financeiro da UNASUL; 

realizar um estudo comparativo da legislação com diferentes questões relacionadas aos 

patrimônios naturais; e com o auxílio da Secretaria Geral da UNASUL, buscar o 

desenvolvimento de políticas públicas que envolvam aspectos de caráter institucional, 

regulatório, tributário, estratégico, e gerencial, voltadas à gestão e resolução de conflitos 

socioambientais. Tudo isso exige, no entanto, uma visão de longo prazo que permita a 

inovação de instituições a fim de aumentar o benefício social, através de meios como os 

fundos de poupança pública, investimentos em áreas específicas (educação, inovação e etc) 

ou ainda os fundos de estabilização fiscal, a fim de criar em torno da figura do bloco um 

caráter que contrarie o ciclo econômico que caminha no sentido das explorações 

descontroladas e do esgotamento de recursos naturais.  

 

 

Para despontar no mercado utilizando conscientemente sua biodiversidade, os países 

membros da UNASUL vêm desenhando um processo estratégico para tal exploração. 

Ampliar os intercâmbios de informação sobre o assunto entre os países é o apontamento 

inicial da organização, visto que diferentes tecnologias foram sendo conhecidas e 

desenvolvidas pelos produtores sul-americanos, tendo estes se especializado nos recursos 

naturais de seus territórios.  

Além disso, também se planeja o estabelecimento de mecanismos de consulta, a fim 

de integrar comunidades indígenas e populações locais, de modo geral, incentivando o 

debate sobre a gestão e utilização dos recursos naturais. Outra pretensão é a criação de um 

centro alternativo para a solução de litígios, fornecendo garantias para investimentos e 



 
 

reconhecendo e apoiando a soberania dos Estados sobre os recursos naturais. Aspira-se ainda 

uma mudança de paradigma nos padrões de produção, que priorize especialmente a inovação 

da produtividade com valor crescente e, por fim, a criação de um sistema de subsídios de 

modo a garantir progressivamente o consumo básico à sociedade sul-americana.  

 

 

Tecnologia, pesquisa científica e de desenvolvimento da produção são mecanismos 

indispensáveis para que se possa desenvolver uma estratégia consistente e, junto à inovação, 

se permite que a região melhore a fabricação dos produtos feitos com as nossas matérias-

primas. Isto implica na criação de um plano de caráter abrangente, no qual a ciência e a 

tecnologia atendam ao duplo objetivo de, por um lado, reduzir e remediar o impacto causado 

pela extração, transporte e industrialização de recursos naturais e, por outro lado, aumentar a 

produtividade e o desempenho, fazendo uso de uma menor carga de esforço humano, a partir 

da melhor compreensão da matéria, dos ecossistemas e da biogenética.  

Para a concretização desses objetivos, foi adotada como medida a criação de uma 

estratégia para a formação de um grande contingente de cientistas e tecnólogos, que visa a 

criação de fontes de inovação e conhecimento tecnológico, a fim de projetar, criar e produzir 

produtos e serviços que facilitem o trabalho dos seres humanos, proporcionando os 

elementos necessários para apoiar uma série de atividades relacionadas com a 

industrialização e extração. Também está incluso em tal medida o desenvolvimento de 

mecanismos de economia política para a construção de um consenso social que permita 

investimentos de renda de comercialização de matérias-primas, capacidades humanas, 

inovação tecnológica, infraestrutura e programas de mitigação dos impactos ambientais. 

Além disso, consta também o desenvolvimento de pesquisas avançadas no que se chama de 

tecnologia penetrante (biotecnologia, nanotecnologia, bioeletrônica, novos materiais). 

 

 

 

Nesta medida, os países da UNASUL devem procurar desenvolver o pensamento 

estratégico que repousa sobre o princípio da soberania, em um futuro próspero, para lidar 



 
 

com as grandes pressões estabelecidas que serão reorganizadas em capacidades de 

reprodução e projetos hegemônicos. Devem-se estabelecer posições em comum para a 

inclusão do próprio desenvolvimento em grandes projetos regionais, assim como fortalecer 

as informações estratégicas para a tomada de decisões sobre os recursos naturais, gestão 

estratégica de reservas, formação de preços, entre outros. 

 

  

A inserção da temática “recursos naturais” nos debates do Sistema Internacional está, 

indubitavelmente, relacionada às questões ambientais. Segundo Takeda (2009), em artigo 

sobre as preocupações com o meio ambiente nas últimas décadas, foi em 1970 que se 

conversou pela primeira vez sobre a importância da conservação da água, da natureza e da 

vida selvagem.  

 Em 1971 foi realizado o Acordo de Copenhague, sobre cooperação entre Estados 

escandinavos na luta contra a poluição do mar, a Convenção de Bruxelas, para a criação de 

um fundo de indenização para danos similares, e a Convenção de Ramsar, sobre a 

conservação das zonas úmidas de importância internacional (TAKEDA, 2009). Em 1972, a 

Conferência de Estocolmo possibilitou aos Estados o debate sobre o desenvolvimento 

econômico com cautela ao meio ambiente. Foi nessa conferência que se descobriu o termo 

“Ecodesenvolvimento” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, BRASIL). 

 Ao final dos anos 1970 surgiram os princípios de conduta à conservação e utilização 

harmônica dos recursos naturais compartilhados por dois ou mais Estados, assim como a 

Convenção de Berna (1979) - cujo objetivo foi aprimorar a conservação da vida selvagem e 

do meio natural - assinada pelo Conselho da Europa, e também a Convenção de Genebra, 

responsável pela criação do quadro europeu de cooperação em matéria de poluição 

atmosférica de longa distância (TAKEDA, 2009). 

 Os anos 1980 foram marcados por problemas gerados pelos produtos químicos, 

resíduos, materiais radioativos e outras substâncias perigosas. Foi nesta década que surgiram 

os Direitos do Mar, trazidos pela Convenção de Montego Bay (TAKEDA, 2009).  

Foram os anos 1990, entretanto, que trouxeram a preocupação com o futuro dos 

recursos naturais no âmbito socioeconômico, através da ECO 92 (ou Rio 92) (TAKEDA 



 
 

2009). Chamada de Conferência sobre o Meio-Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED) foi 

o berço para a criação da Agenda 21
299

 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, BRASIL).  

Em 1995, em Berlim, iniciou-se o encontro anual sobre mudanças climáticas, as 

Conferências de Partes - COP’s
300

. Durante a COP 21 (2015), na França, os cento e noventa 

e cinco países presentes aprovaram o Acordo de Paris, que objetiva reduzir os gases de efeito 

estufa no desenvolvimento sustentável e manter a temperatura média global em 2°C acima 

dos níveis pré-industriais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, BRASIL). 

A UNASUL busca seguir o caminho já traçado pelas iniciativas internacionais, 

reafirmando o seu compromisso, enquanto bloco regional, com a sustentabilidade do meio 

ambiente e o desenvolvimento consciente. Desse modo, seguimos para o bloco de posições, 

a fim de compreender o parecer dos países membros sobre esta temática.  

 

 

Durante o período em que a UNASUL foi instituída (2008), a política externa adotada 

na América do Sul era de desalinhamento com o centro mundial e inserção de novos agentes 

relevantes no sistema internacional: a Ásia - mais especificamente a China - e a África. O 

declínio do neoliberalismo e o fortalecimento dos governos de esquerda no continente criaram 

um novo rumo em direção à diversificação de acordos e políticas regionais para o 

desenvolvimento. O debate acerca do usufruto dos recursos naturais do continente sul-

americano tem ocupado espaço prioritário na agenda do bloco. Tal importância deve-se ao 

fato de que na América do Sul concentra-se a maior reserva de petróleo do mundo e cerca de 

30% do total de recursos hídricos do planeta, além de contar com uma expressiva reserva de 

minerais (CEPAL, 2013). Mesmo contando com tais riquezas em recursos naturais, a América 

do Sul enfrenta altos índices de desigualdade social e há ainda muita luta para o alcance do 

                                                           
299

 A Agenda 21 é um programa de ações recomendado para todos os países nas suas diversas instâncias e 

setores para colocarem em prática a partir da data de sua aprovação – 14 de junho de 1992 e ao longo de todo 

século 21. A seguir reproduzimos o capítulo referente à educação que propõe um esforço global para fortalecer 

atitudes, valores e ações que sejam ambientalmente saudáveis e que apoiem o desenvolvimento sustentável por 

meio da promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

BRASIL) 
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 A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC), que reúne anualmente os países Parte em conferências mundiais. Suas decisões, coletivas 

e consensuais, só podem ser tomadas se forem aceitas unanimemente pelas Partes, sendo soberanas e valendo 

para todos os países signatários. Seu objetivo é manter regularmente sob exame e tomar as decisões necessárias 

para promover a efetiva implementação da Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos que a COP possa 

adotar (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, BRASIL). 



 
 

desenvolvimento regional. Utilizando as palavras de Eduardo Galeano (2010): “a pobreza do 

homem tem sido resultado da riqueza da terra”.  

Ainda que conte com sua formação nacional fortemente baseada na imigração 

europeia, a República Argentina constitui-se como um dos pilares para a integração da 

América do Sul, sendo, juntamente com o Brasil, cofundadora do Mercosul e membro 

constitutivo da UNASUL (UNASUR, 2011). Contando com recursos naturais e humanos de 

alta qualidade, o atual governo da Argentina conta com um aliado-chave que aplaude sua 

guinada em direção ao liberalismo: os Estados Unidos (que já garantiu sua presença através 

de bases científicas em Ushuaia, projetando-se na Antártida – que, além de conter minerais 

estratégicos, é a maior reserva gelada de água doce do planeta – e na Tríplice Fronteira entre 

Argentina, Brasil e Paraguai, projetando-se sobre o aquífero Guarani). Cabe analisar até que 

ponto a condição de subordinação aos interesses de Washington gera desconforto e exposição 

do Cone Sul.  

A Argentina dispõe ainda de uma das maiores formações de hidrocarbonetos do 

mundo, a jazida nomeada de Vaca Muerta. Sua exploração tem sido alvo de críticas por 

liberar grande quantidade de gás metano e contaminar os aquíferos
301

 da região 

(TRIGUEIRO, 2015). Em março deste ano, o governo Macri decidiu pela diminuição da 

dependência argentina do gás de xisto e fomentou o investimento de um bilhão e meio de 

dólares na exploração do gás por empresas francesas (ABEGÁS, 2017). No âmbito da 

UNASUL, a Argentina necessita do apoio dos países membros em relação ao contencioso das 

Ilhas Malvinas, a fim de que se impeça a exploração britânica de recursos naturais no 

Atlântico Sul.  

O Estado Plurinacional da Bolívia possui um histórico de consolidação territorial 

através da perda: hoje possui menos da metade de seu território estabelecido em sua 

declaração de independência. Reivindica ainda hoje, na Corte Internacional de Justiça (CIJ), 

sua saída para o mar perdida para o Chile, durante a Guerra do Pacífico, perdendo grandes 

bases para a exploração de minerais como o guano, o enxofre e o salitre. Ainda, na região 

perdida pela Bolívia, está o principal produto que sustenta o Chile: o cobre. Por fim, estima-se 

um total de 1.265.188km² em perdas territoriais da Bolívia, seja por derrotas militares ou 

tratados diplomáticos (REYES, 2009).  
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 No território argentino encontra-se a segunda maior parte do Aquífero Guarani.  



 
 

Desde 2006, a Bolívia assume o controle absoluto de seus recursos naturais, através do 

decreto presidencial 28.701
302

. Para Evo Morales, a nacionalização dos recursos naturais é 

necessária aos países em desenvolvimento frente aos mecanismos de investimento e 

monetização que subjugam as riquezas naturais e mantém o domínio dos países ricos 

(PORTAL AZ, 2012). Com forte posição frente ao capitalismo e aos países desenvolvidos, a 

Bolívia entende que mercantilizar seus recursos naturais é restabelecer o colonialismo na 

América do Sul. Ainda que disponha de uma das maiores reservas de lítio do mundo, ser a 4ª 

maior produtora de estanho e dispor da exploração de hidrocarbonetos como a prata, o cobre, 

entre outros, o país ainda enfrenta problemas sociais e históricos, ostentando o título de 

Estado mais pobre da América do Sul. 

A República Federativa do Brasil, embora esteja enfrentando intensa crise política e 

econômica, é uma importante peça para o desenvolvimento da região, tendo em vista seu 

esforço histórico para a integração, bem como sua representatividade enquanto detentor da 

metade da população e produção econômica que compõem a América do Sul. De acordo com 

o Itamaraty (2017), o Brasil, enquanto possuidor da exploração e produção de petróleo e gás 

natural no Pré-Sal e líder sul-americano na produção de energias renováveis – como 

bioenergia e hidroeletricidade –consolida sua posição como potência energética regional 

esforçando-se para promover maior desenvolvimento sustentável. Como membro constitutivo 

da UNASUL, entende que uma integração regional capaz de englobar os recursos naturais 

contribui na potencialização da segurança energética e viabiliza o desenvolvimento do 

continente.  

A floresta Amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo em termos de 

extensão, ocupa mais de 60% do território brasileiro e possui a maior bacia hidrográfica do 

planeta, gerando 40% da energia do Brasil (SENADO FEDERAL, 2011). O índice de 

desmatamento nos últimos anos, somado às medidas provisórias 756 e 758
303

, vem reduzindo 
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 O decreto supremo nomeado como “Heróis do Chaco”, considerando que as atividades de produção e 

exploração dos hidrocarbonetos violavam os mandatos da Carta Magna fazendo com que as riquezas nacionais 

fossem entregues a mãos estrangeiras, estabeleceu que a nacionalização dos hidrocarbonetos era necessária 

enquanto meio de subsistência do povo. A partir de então o Estado passou a controlar e ter posse total destes 

recursos, “dirigindo a produção, transporte, armazenagem, distribuição, comercialização e industrialização dos 

hidrocarbonetos” (MORALES, 2006). 
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 A medida provisória 756 reduz os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do 

Jamanxim (ambos localizados no Pará), enquanto a medida provisória 758 reduz os limites do Parque Nacional 

do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós (também localizado no Pará) para a construção da 

estrada de ferro Ferrogrão (SENADO FEDERAL, 2016). Cabe citar que a população das cidades limítrofes à 

esta região obtém sua renda principalmente através da extração ilegal de ouro e madeira (Ibama, 2017). 



 
 

a proteção de porções significativas da Amazônia e os cortes orçamentários do Ibama
304

 tem 

gerado preocupação. A Usina Hidrelétrica de Itaipu, de importância incontestável para o 

desenvolvimento do Brasil, desde sua construção tem degradado a Mata Atlântica e terras 

agricultáveis da região, além de causar impactos sociais e urbanísticos com a extinção de 

propriedades rurais (NOSCHANG; PIKETTY, 2015). O Brasil possui, ainda, os maiores 

aquíferos do mundo: o Sistema Aquífero Grande Amazônia
305

 e o Aquífero Guarani. Sobre 

este último, muito se tem discutido a respeito da extração do gás natural abaixo da reserva 

hídrica, o qual pode contaminar os lençóis freáticos e o aquífero (CHOW, 2013). 

Embora conte com expressivos recursos hídricos, o Brasil enfrenta desafios referentes 

à distribuição dos mesmos – causando um grande contraste entre a abundância deste recurso 

em todo o território e a escassez pela qual algumas regiões do país passam– tornando-se 

necessária uma gestão governamental eficaz para a organização e gerenciamento, visando a 

distribuição igualitária entre todas as regiões. Sobre as reservas do Pré-Sal, o atual governo 

tem fomentado a exploração externa através de medidas como a retirada da obrigatoriedade da 

Petrobrás em participar da extração de petróleo na região, beneficiando os interesses privados 

(Câmara dos Deputados, 2016). Cabe citar que a instabilidade política do atual governo tem 

sido condenada pela UNASUL, gerando assim um possível declínio na tradicional posição de 

liderança brasileira no papel de moderador durante as discussões do comitê e na integração 

regional. 

Embora a República do Chile seja membro constitutivo da UNASUL e demonstre 

interesse e objetivos concretos na integração regional, os conflitos e disputas territoriais com 

Peru e Bolívia ainda são entraves para o desenvolvimento do processo efetivo de integração. 

Michelle Bachelet, presidente chilena, entende que a integração da América do Sul é um 

catalisador para o desenvolvimento, uma vez que fortalece a posição regional frente ao mundo 

contemporâneo (MEUNIER; MEDEIROS, 2013). A economia chilena está fundamentalmente 

baseada na extração e exportação de recursos naturais – mais especificamente do cobre, sua 

principal riqueza (AMARAL FILHO; CARRILLO, 2011). Criticado, este modelo econômico 

tem provocado danos ambientais e debates acerca de um possível esgotamento dos bens 
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 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), criado em 1979, trabalha desde 

então no monitoramento e controle ambiental referente à licenciamentos, ao controle da qualidade ambiental, à 

autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização (IBAMA, 2016). 
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 Anteriormente conhecido como aquífero Alter do Chão, teve seu nome mudado após pesquisas da UFPA 

constatarem que o aquífero é, na verdade, muito maior do que se imaginava. Estima-se que as reservas hídricas 

são de 162.520km³, equivalendo a mais de 150 quatrilhões de litros. Segundo Francisco Matos, professor do 

Instituto de Geociência da UFPA, a reserva poderia abastecer o planeta por cerca de 250 anos. 



 
 

naturais. De acordo com estudos de Edson Struminski (1998), há vinte anos atrás mais da 

metade das reservas florestais estavam danificadas em função de incêndios e exploração 

imprópria.  

Neste sentido, o Chile tem se posicionado a favor de mudanças nos padrões de 

produção e consumo a fim de preservar seus recursos naturais e alcançar um desenvolvimento 

sustentável. Com um alto índice de desenvolvimento humano e econômico, o Chile destaca-se 

em relação a seus vizinhos. Ademais, o país percebe a luta contra as desigualdades como parte 

fundamental da identidade regional da integração e acredita que a articulação conjunta entre 

os agentes traz avanços ao desenvolvimento e à erradicação da pobreza. 

A República da Colômbia considera a interconexão energética como uma ferramenta 

para a promoção da integração, visando o alcance do desenvolvimento econômico regional e 

o fortalecimento da segurança energética (Presidencia de la Republica de Colombia, 2017). 

Através dessa integração, o país busca obter maiores oportunidades comerciais, para 

investimentos, cooperação e intercâmbios de tecnologia. Segundo o Ministério das Relações 

Exteriores da Colômbia (2017), “a energia renovável é considerada prioridade estratégica para 

alcançar a eficiência energética e é um imperativo para mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas”. Assim como os demais, a Colômbia explora e extrai seus recursos não renováveis 

(petróleo e minerais, principalmente) e destina parcela de seus investimentos para 

infraestrutura em razão desta extração (rodovias e canais logísticos). Ainda que possua 

reservas de petróleo e gás, a exploração dos mesmos é mantida a baixo nível, e, de acordo 

com o Ministro de Minas e Energia da Colômbia, Amylkar Acosta o país possui 

autossuficiência somente pelo período máximo de 6 anos e meio (AGÊNCIA BRASIL, 2014). 

A Colômbia tem estabelecido reformas no que diz respeito à distribuição regional interna do 

produto dos royalties gerados por minerais e petróleo. Nesse sentido, o governo pretende 

alcançar maior equidade entre a população para gerar maior desenvolvimento (Presidencia de 

la Republica de Colombia, 2017). 

Para o atual presidente do país, Juan Manuel Santos, a Colômbia saiu do posto de 

“ovelha negra” regional para “o país do ano” (Presidencia de la Republica de Colombia, 

2017). Hoje, o país é líder em questões ambientais e de sustentabilidade
306

 e, até o fim do 

mandato, Juan Santos pretende deixar 26 milhões de hectares protegidos. No ano passado, o 
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 Além de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Colômbia destaca-se 

por seu protagonismo nas discussões do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas na COP-21 em 2015, do 

qual faz parte (Presidencia de la República Colombiana, 2017). 



 
 

extenso e conhecido conflito
307

 entre o governo colombiano e as FARC chegou ao fim, 

realização esta que foi aplaudida pelos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas e garantiu a Juan Santos o prêmio Nobel da Paz em razão de seus esforços para a 

negociação e pacificação do país. Livre de um exaustivo período marcado por guerrilhas e 

enfrentamentos, a Colômbia garante uma projeção externa mais efetiva e um maior 

envolvimento com o processo de integração regional. 

Uma vez que a sede da Secretaria-Geral da UNASUL e seus documentos constitutivos 

encontram-se em Quito, capital da República do Equador, existe uma intensa relação de 

engajamento do país com o processo de integração. O atual presidente do Equador 

recentemente empossado, Lenín Moreno, pretende dar continuidade às políticas de seu 

antecessor Rafael Correa
308

, com um Estado bastante atuante e uma agenda voltada para a 

integração regional (CARTA CAPITAL, 2017). Enquanto membro da OPEP, o Equador 

explora cerca de 1.670 milhões de barris de óleo das reservas da área ITT (Ishpingo-

Tambococha-Tiputini) e recentemente passou a extrair petróleo do Parque Nacional Yasuní, 

razão pela qual tem recebido críticas (DW, 2016). Localizado na Amazônia Equatoriana, a 

área de proteção ambiental é território de tribos indígenas e hospeda diversas espécies de 

animais e vegetais (DW, 2016). O potencial hidroelétrico do país (oito hidrelétricas, no total) 

representa grande motivo de orgulho e progresso econômico, pois, além de reduzir a pobreza, 

atende às demandas de água potável e eletricidade, gerando industrialização e urbanização. 

O governo do Equador entende que a diversidade e os recursos naturais são 

estratégicos para o desenvolvimento regional, e critica a constante tentativa de determinados 

países em acessar tais recursos através do pretexto de intervenções humanitárias 

(MENDONÇA, 2006). Uma América do Sul consciente de si mesma e de suas riquezas, unida 

em suas percepções de inserção global, através de suas potencialidades, só pode levar ao 

desenvolvimento conjunto. O país também entende a necessidade de se estabelecer centros de 

pesquisa regionais sobre o tema do desenvolvimento sustentável, para que se tenham 

iniciativas originadas do pensamento latino-americano (CLACSO, 2016). 
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 Que gerou mais de 200 mil mortes e deslocamentos de mais de 6 milhões de pessoas (AGENCIA BRASIL, 

2016). 
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 No ano de 2008, organizou uma nova Constituição no país que estabelece o direito à vida digna com uso 

responsável dos recursos naturais. Cabe também citar a Revolução Cidadã junto à Constituição do “buen vivir” e 

de uma nova agenda de desenvolvimento implementada por Correa (MELLO; BERRÓN; BOCCA, 2016). 



 
 

A República Cooperativa da Guiana
309

 destaca-se por sua capacidade institucional e 

política debilitada, e também por ser um dos países mais pobres do hemisfério ocidental 

(INSTITUT DÉS AMERIQUESs, 2014). Recentemente, o governo estabeleceu um projeto de 

desenvolvimento para uma “Guiana Verde
310

 que pretende gerenciar os recursos a longo 

prazo dos setores extrativos não-renováveis (mineração e petróleo) com objetivo de otimizar a 

riqueza disponibilizada para alavancar o crescimento econômico. Entre outros objetivos, o 

projeto pretende avaliar os processos de extração, buscando melhorar a produtividade e 

reduzir os danos gerados pelos mesmos, seja no ar, no solo, na água e/ou outras formas de 

impactos e contaminações (FRAMEWORK FOR GUYANA GREEN STATE DEVELOPMENT 

STRATEGY, 2017). Neste sentido, os Estados Unidos tem sido considerado um parceiro 

estratégico e confiável para a Guiana que, segundo seu atual presidente, David Granger, tem 

muito a aprender com o líder mundial em tecnologias de energia renovável (COOPERATIVE 

REPUBLIC OF GUYANA, MINISTRY OF THE PRESIDENCY, 2017). Ainda neste ano, os 

Estados Unidos cooperaram com trinta milhões de dólares para o Ministério dos Recursos 

Naturais da Guiana, fornecendo auxílio técnico para o desenvolvimento de um quadro 

regulatório para o petróleo. No âmbito da integração regional, o país busca trabalhar o 

aproveitamento de seu potencial hidrelétrico e portuário através de projetos de infraestrutura 

para o desenvolvimento. 

Cabe citar também 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)
311

. 

Recentemente, a Exxon Mobil
312

 descobriu uma expressiva reserva de petróleo e gás natural 

nas águas territoriais da Guiana (segundo Desmond Brown em 2017, apenas uma das jazidas 

descobertas pode conter 1,4 bilhão de barris de petróleo e mistura de gás natural). A 

Venezuela, além de disputar a região rica nestes recursos e em minerais como ouro, bauxita e 

diamantes, reivindica para sua Marinha o direito de navegar pela área e, em 2013, impediu a 

navegação da Exxon Mobil enquanto fazia prospecção na região (SPUTNIK NEWS, 2015). O 

processo de resolução do conflito é mediado pela ONU, entretanto, para Carl Greenidge - 
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 Sede do CARICOM: Caribbean Community. 
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 No original: Framework for Guiana Green State Development Strategy. A estratégia de desenvolvimento da 

Guiana Verde busca orientar o desenvolvimento econômico e sociocultural do país nos próximos 15 anos, 

estabelecendo fundamentos para o crescimento de uma economia verde inclusiva e social. O objetivo é 

diversificar a economia da Guiana, reduzindo a dependência de setores tradicionais e abrindo oportunidades 

sustentáveis e investimentos em setores de maior valor agregado (Framework for Guiana Green State 

Development Strategy, 2017). 
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 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>. 
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 Empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos.  



 
 

atual Vice-presidente e ministro das Relações Exteriores da Guiana - somente a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) pode resolver a situação (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS - 

COOPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA, 2017). 

A República do Paraguai, suspensa da UNASUL e Mercosul em 2012, em razão da 

ilegalidade do impeachment do então governante Fernando Lugo, retornou às atividades do 

bloco após a posse do posterior presidente, Horacio Cartes, democraticamente eleito em 2014. 

Sem acesso ao mar, o país entende a importância de tal privilégio geográfico para o 

desenvolvimento das sociedades e reconhece as necessidades e vulnerabilidades em que esta 

carência implica
313

 (Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, 2017). Neste sentido, a 

Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana (IIRSA) tem trabalhado 

na elaboração de um novo projeto de integração: a construção de um corredor rodoviário  bi 

oceânico, que fará a conexão entre Atlântico e Pacífico. Tal projeto tem o apoio chinês e seria 

extremamente benéfico para as exportações sul-americanas, que teriam, então, melhor 

infraestrutura para escoamento de suas produções (CALLE2, 2017). Para Gabriel Pérez-Salas 

(2017) - Oficial de Assuntos Econômicos, Divisão de Recursos Naturais e Infraestrutura da 

CEPAL - a integração por meio do corredor bi oceânico favorecerá o desenvolvimento 

regional, mas deve se levar em conta os possíveis impactos ambientais para as comunidades 

locais.  

Através do funcionamento das hidrelétricas binacionais de Itaipu e Yacyretá, o 

Paraguai é reconhecido pelo desenvolvimento de produção de energia limpa e renovável. Seu 

território, além de contar com parte do Aquífero Guarani, de acordo com pesquisas ainda 

deste ano do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai, o país tem 

na Bacia do Rio Paraguai recursos hídricos de qualidade – ainda que enfrente dificuldades 

devido ao setor agropecuário e cidades sem tratamento ideal de esgoto (PRH Paraguai, 2017). 

Embora tenha ostentado durante muito tempo o título de “vizinho pobre” da região
314

, há 7 

anos o país apresenta crescimento médio de 5,8% ao ano, sendo o segundo que mais cresceu 

na América Latina neste período (NEMER, 2017).  

A República do Peru, recentemente tornou-se a segunda maior produtora mundial de 

cobre (ultrapassando a China), tem sua economia baseada na mineração (LA REPUBLICA, 
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 Em 2014, o representante permanente do Paraguai na ONU, embaixador José Antônio dos Santos, solicitou 

na Assembleia Geral tratamento diferenciado para países sem litoral, alegando que tal condição prejudica o 

desenvolvimento visto que a desvantagem em relação aos geograficamente privilegiados com acesso ao mar 

dificulta a inserção global do país (AGENCIA BRASIL, 2014). 
314

 Possivelmente em razão da Guerra do Paraguai e instabilidade política (o país enfrentou dois golpes de 

Estado). 



 
 

2017). Ainda que desfrute da exploração de minérios (ouro, prata, cobre), petróleo e gás 

natural, cerca de 40% da população é afetada pela escassez de serviços básicos como 

educação, saúde, segurança e água potável, situação que atrasa em muito seu 

desenvolvimento. Para Pedro Kuczynski, atual presidente - de orientação neoliberal -, uma 

economia rica em recursos naturais precisa ser industrializada para alcançar o 

desenvolvimento (EL PAÍS, 2016). Para o governo peruano, a integração regional é requisito 

básico para fortalecimento da América do Sul no processo de globalização, mas entende que 

os desafios para traduzir os objetivos em mecanismos comuns são de extrema dificuldade. O 

atual presidente enfrenta críticas sobre seu posicionamento aliado aos interesses dos Estados 

Unidos e possível “entreguismo” dos recursos naturais para benefício das transnacionais
315

. 

Sobre o processo de integração regional, Pedro Kuczynski entende que a UNASUL é “um 

grupo com viés forte demais para um lado” e acredita que deve se tomar medidas mais duras 

contra a situação da Venezuela pois “o bairro não pode ter um país importante – referindo-se 

às reservas de petróleo – afundando estrepitosamente” (EL PAÍS, 2017).  

Assim como a Bolívia, o Peru sofreu perdas territoriais para o Chile na Guerra do 

Pacífico, situação esta que, mesmo após decisão da CIJ, não pôs fim ao impasse na disputa 

marítima. Sobre seus recursos energéticos e sustentabilidade, ainda no ano de 2016, o 

Ministério de Energia e Minas do Peru estabeleceu um regulamento de proteção ambiental das 

atividades elétricas e de gasodutos (MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ, 

2016). Recentemente assinou-se um contrato para a construção de uma barragem na 

localidade do lago Titicaca, concedendo o desenvolvimento do projeto que custará um 

investimento de cerca de 400 milhões de euros (DN, 2016). Discutem-se os impactos 

ambientais e sociais – desalojamento de pessoas da região – da construção da mesma.  

A República do Suriname, o país de independência mais jovem da América do Sul - 

conquistada somente no ano de 1975 – possui altos níveis de desigualdade e pobreza, além de 

enfrentar desafios no que tange à segurança alimentar: cerca de 20% da população encontra-se 

subnutrida (PNUD, 2015). Embora esteja localizado na região da Amazônia Transnacional, 

percebe-se um isolamento e falta de interconectividade com os vizinhos, comprometendo o 

progresso da integração regional. Dentre seus recursos naturais, destaca-se a exploração do 
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 Ainda neste ano, segundo a Associated Press, Pedro Kuczynski afirmou que a América Latina não representa 

qualquer preocupação aos Estados Unidos e comparou a região a um cão bonito deitado em um tapete. A 

chanceler venezuelana Delcy Rodriguez, considerando a ofensa comentou “Se atreveu a agredir a identidade 

latino-americana e digo aqui que o único cachorro simpático que há é ele", em um seminário em Caracas 

(Correio Braziliense, 2017). Em agosto, também deste ano, o presidente peruano expulsou de Lima o 

embaixador da Venezuela Diego Molero como crítica a Maduro (O GLOBO, 2017). 



 
 

ouro que gera a maior atividade econômica do país: a garimpagem (CORREA, 2015). Estima-

se que haja de 30 a 40 mil brasileiros no Suriname e, coincidentemente ou não, estão alocados 

e concentrados nas regiões de recursos auríferos abundantes (CORREA, 2015). O fluxo 

migratório ilegal de brasileiros para o país em busca da exploração de seu maior e mais 

rentável recurso natural, juntamente com os planos para aumentar a integração com os países 

vizinhos que não saíram do papel, comprometem a unidade do desenvolvimento regional 

(CORREA, 2015).  

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 

Internacional do Direito do Mar. Hoje ambos países trabalham para intensificar a cooperação 

em relação aos recursos naturais conjuntos, a fim defortalecer sua representatividade na 

região. Para o presidente Dési Bouterse é necessário estabelecer uma ponte entre a América 

do Sul e o Caribe para que seja alcançada uma maior unidade e cooperação (PRENSA 

LATINA, 2013). O país entende que é preciso unificar a percepção dos países membros em 

relação à utilização dos recursos naturais para aumentar o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável regional. 

A República Oriental do Uruguai entende que a integração regional é de extrema 

necessidade no que tange à segurança, paz e desenvolvimento, sendo esta possibilitada através 

da construção de uma identidade sul-americana (MEUNIER; MEDEIROS, 2013). Para o país, 

a UNASUL consolida o processo de união e estabelecimento de uma zona de cooperação de 

valor geopolítico expressivo e determinante para a elaboração de projetos que preservem e 

defendam os recursos naturais estratégicos regionais (MEUNIER; MEDEIROS, 2013).  

A descoberta de suas reservas de petróleo é relativamente recente. No ano de 2011, 

foram encontrados vestígios do recurso pela primeira vez na história do país (BBC, 2011). De 

acordo com Gonzalo Casaravilla, presidente da empresa estatal elétrica uruguaia (UTE), 98% 

da energia elétrica do país é proveniente de fontes renováveis: hidrelétricas, geração eólica e 

solar e biomassa
316

. Para o Uruguai, o desenvolvimento regional só poderá ser alcançado 

através do estabelecimento de uma maior integração nos âmbitos energético, econômico, 

comercial e de infraestrutura. 

O papel dos recursos naturais na arquitetura política da República Bolivariana da 

Venezuela desempenha um aspecto vital na economia regional. A Venezuela dispõe de 
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 Dados de 2016. 



 
 

muitos recursos naturais em seu território. É detentora, por exemplo, da maior reserva 

petrolífera do mundo, fazendo parte da OPEP desde seu início, atuando como membro 

fundador junto aos demais países árabes (OPEP, 2017). Dispõe, ainda, de grandes reservas de 

gás natural e minerais (minério de ferro, ouro e diamantes), e além disso, é a terceira maior 

geradora de hidroeletricidade do mundo (ITAIPU, 2010). Dados de 2015 indicam que o 

petróleo representa cerca de 96% das receitas advindas de exportações do país, expressando 

sua dependência econômica em relação a este recurso natural (DW, 2015). Embora beneficie-

se de uma localização geográfica com acesso a uma vasta gama de ecossistemas e recursos 

naturais, percebe-se um processo de declínio, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito 

político
317

, que dificulta o estabelecimento do desenvolvimento regional e aumenta os índices 

de desigualdade. Aqui cabe citar também a disputa existente com a Colômbia para o controle 

e exploração das reservas de petróleo situadas no golfo do Caribe
318

. 

Neste sentido, a Venezuela entende que é necessário garantir a gestão soberana de seus 

recursos em resposta ao corolário do capitalismo internacional e às intervenções das potências 

tradicionais que insistem em buscar meios para limitar seus direitos soberanos. O tema tem 

ocupado espaço central na agenda estratégica do país, sendo esta favorável à aceleração e 

concretização de políticas comuns à América do Sul. Para Nicolás Maduro, a serviço da 

garantia do desenvolvimento sustentável e da estabilidade no gerenciamento dos recursos 

naturais regionais, é fundamental estabelecer uma política de soberania de longo prazo (AVN, 

2016). Ali Rodriguez Araque (2014) explica que os recursos naturais têm sido explorados e 

utilizados pelas grandes corporações motivadas apenas pelo lucro, sem a devida importância 

para com os impactos do processo de exploração nas comunidades locais e no meio ambiente 

como um todo. Assim, para Nicolás Maduro, é fundamental que, de comum acordo, se 

estabeleçam estratégias conjuntas que não se baseiem apenas na exploração, mas na 

transformação destes recursos em benefícios para toda a região (ISAGS – UNASUR, 2013). 

A criação de políticas e atividades comuns a todos os Estados pertencentes à América do Sul 

fortalece o poder de negociação frente às corporações e países do norte global, favorecendo o 

aprofundamento de relações internas para o desenvolvimento através da ciência, tecnologia e 

inovação.  
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 Suspensa do Mercosul, a Venezuela é condenada por seis países membros da UNASUL (Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai) pela situação criada a partir da sentença do Tribunal Supremo de Justiça 

que assumiu as funções do legislativo ainda neste ano.  
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 Em 2015, a Venezuela estabeleceu um decreto unilateral delimitando a região disputada. Para a chanceler 

colombiana, María Ángela Holguín, o decreto fere o direito internacional no que tange a soberania e a jurisdição 

marítima (EL PAÍS, 2015). 



 
 

 

 

 

1. Considerando que, sob as premissas do Direito Internacional, garante-se ao Estado 

soberano o manejo dos recursos provenientes das terras por este governadas e que a UNASUL 

como bloco almeja a integração e cooperação regional, como se daria o compartilhamento dos 

recursos detidos por cada Estado-membro e qual seria o retorno pretendido por cada país? 

2. Como vem sendo discutido na UNASUL, uma saída para o desenvolvimento da 

região é o aumento do valor agregado dos recursos naturais, por meio do processo de 

industrialização, utilizando a ciência e a tecnologia como instrumentos. No entanto, haja vista 

que alguns países do bloco estão atravessando um período de forte instabilidade política e 

econômica, como seria o financiamento desse tipo de projeto, e como seria a inclusão dos 

países que não podem contribuir financeiramente? 

3. A região da América do Sul apresenta, aproximadamente, um terço dos recursos 

hídricos renováveis do mundo e vários países do bloco se destacam pelo uso da água como 

energia renovável através de hidrelétricas. Nesse sentido, considerando os vários problemas 

que a construção das usinas hidrelétricas pode gerar ao meio ambiente, como a região poderá 

satisfazer a crescente demanda energética existente, minimizando os impactos sociais e 

ambientais gerados? 

4. Por efeito dos extensos recursos detidos pelos países da América do Sul, bem como 

dos níveis de industrialização inferiores aos dos países desenvolvidos, esta região é 

fortemente procurada por empresas transnacionais para expansão de mercado e extração de 

recursos para produção. Por um lado, o acolhimento destas empresas é economicamente 

positivo para os Estados. Entretanto, por outro lado, ambientalmente pode representar uma 

degradação gradual da biodiversidade deste território. O quão plausível é o engajamento na 

redução do impacto ambiental causado pelas multinacionais, considerando que grande parte 

dos Estados-membros da UNASUL são receptores destas empresas e atravessam crises 

econômicas? É possível desenvolver um planejamento com este objetivo a curto prazo? E em 

longo prazo, que rumos essa situação poderia vir a tomar? 

5. Em relação ao petróleo - considerando o controle da exploração por organizações 

privadas e a iminência de crises petrolíferas -, de que maneira o bloco poderia conseguir um 

equilíbrio entre os interesses públicos e privados, a fim de alcançar a garantia do fornecimento 



 
 

do produto para o mercado interno de cada Estado membro e, ao mesmo tempo, assegurar a 

representatividade dos Estados enquanto exportadores para o mercado externo? 
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The Korean Peninsula and the nuclear proliferation have been correlated since the Cold War, 

but in recent years, with the development of Hydrogen Bombs and ICBM missiles, the 

urgency of finding a peaceful way to handle the situation has never been more fundamental. 

Since the withdraw from the Non-proliferation Treaty, the Democratic People’s Republic of 

Korea has been violating several United Nations Security Council Resolutions which 

undermines not only the ongoing development of a non-proliferation regime among the 

international system, but its commitment to the international law as well. Due to the scale and 

potential devastation of even a military conflict without nuclear armament, the deadlocks 

regarding the non-proliferation of North Korea and the current state of provocations from all 

concerning parties have been alarming the international system. The purpose of this article is 

to attempt to forge a panorama regarding the security response of the actors in the 

international system to the North Korean nuclear proliferation, which spills over to the 

collective security. The main scope of the present study guide will be the United Nations 

Security Council, once the majority of the response from the international community is 

happening through the United Nations System and especially through the UNSC. 

 

 Nuclear proliferation; DRPK; International Security; Korean Peninsula; United 

Nations. 
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The United Nations Security Council is the council with the highest power in the 

United Nations system. The council is composed by fifteen members states and each State has 

a vote, hence, all the Member States of the United Nations are obligated to comply with the 

Council’s decisions. Under the United Nations Charter, the fundamental duty of the Security 

Council is the maintenance of international peace and security in accordance with the 

principles and purposes of the United Nations. The Security Council also takes the lead in 

determining the existence of a threat to collective peace or act of aggression. Furthermore, it 

urges the concerning parties of a dispute to settle it by peaceful means and recommends 

methods of adjustment or terms of settlement. In some cases, the Security Council can resort 

to impose sanctions or even authorize the use of force to maintain or restore international 

peace and security (UN, 2017). 

According to the United Nations Secretary-General, António Guterres (2017): 

 The situation on the Korean peninsula is one of the longest-standing and most 

serious issues before the United Nations. The Security Council first adopted a 

resolution (resolution 825 (1993)) on the Democratic People’s Republic of Korea 

nuclear issue in 1993, when it urged the Democratic People’s Republic of Korea not 

to withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Twenty-

four years later, and despite extensive efforts, the challenge is still unresolved. 

Since the past couple of months, several Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) 

tests and a Hydrogen Bomb test were conducted by the Democratic People’s Republic of 

Korea, a clear disregard for the Resolutions previously approved by the United Nations 

Security Council. Alongside those launches, the United States and its allies have been 

carrying out joint military exercises with the Republic of Korea and Japan, which includes 

occasional patrols close to the Pyongyang’s maritime territory. Whether the North Korean 

desire comes from a national interest of pursuing nuclear capabilities or it is the way the 

government chose to fight against the international pressure, it is unquestionable that the 

tensions on the Korean Peninsula are being aggravated on a daily basis as the States are 

relying on inflammatory speeches and military provocations that could lead to a dangerous 

path of war. It is upon the United Nations Security Council to meet again in its efforts to 

discuss the ongoing security threat of the North Korean nuclear proliferation, which yet again 



 
 

chose to undermine the international law and to violate previous resolutions 
324

 adopted by the 

Security Council. 

 

 

 

 

The history of the Korean Peninsula is appointed to be dated from around 700,000 

years ago. The ancient history of the peninsula begins in the Gojoseon Era, founded by 

Dangun, also known as the father of the Korean people. Pyongyang was established as the 

capital of the kingdom in 2333 BC, a date of pride for all Koreans from both North Korea and 

South Korea (KCNA, 2006). After the Gojoseon Era, the peninsula experienced warring 

states
325

 fighting to take hold of the power vacuum, which culminated in the territorial 

unification under the Goryeo dynasty (918-1392). At the time, the Korean Peninsula did not 

have all its contemporary territory, however the name “Korea” was originated around the 

Goryeo dynasty (YI, 1984). 

Image 1: Map of the Three Kingdoms Ruling Korea from 57 BC to 668 AD. 

 

Source: Wikipedia, 2017. 
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 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2320 (2016), 2356 (2017) and 2371 (2017) 
325

 A period in the history of the Korean Peninsula known as the Proto-Three Kingdoms of Korea Era: Baekje, 

Silla and Goryeo. The three kingdoms occupied the entire Korean Peninsula and most of Manchuria, located in 

present-day China and Russia before the Iron Age. (BRITANICA, 2017) 



 
 

Under the “Great Joseon State” (1392-1987), guided by the Confucianism
326

 

philosophy, the full territory of the Korean Peninsula was legitimated and, later on, named the 

Korean Empire in 1897. King Sejong (1418-1450), the Great, as Joseon’s forth monarch, was 

the responsible for numerous administrative, social, scientific and economic achievements. He 

was also the founder of the Hangeul, the Korean official alphabet, and an enthusiast of Korean 

culture and art. (YI, 1984).  

Due to internal conflicts within the royal court, alongside political struggles and civil 

uneasiness, the Korean Peninsula was invaded in its soil for the first time by Japanese forces. 

Since the Japanese could not get the Korean acceptance on marching its army through the 

Korean Empire to potentially invade China, in 1592, Japanese troops invaded the Korean 

Peninsula. Eventually, with the assistance from Chinese armies, under the Ming dynasty
327

, 

the Koreans successfully conquered the invading forces of the Japanese General Toyotomi 

Hideyoshi 
328

 (JAPANESE REGENT, n.d.). 

While trying to rebuild itself, the Korean Peninsula was invaded by the Manchus
329

 in 

1627. However, after the Korean victory against the Chinese troops, Joseon experienced a 

remarkable period of peace outside its borders. Even the diplomatic relations with the Chinese 

empire, during the ongoing Qing dynasty, were resumed. Although trying to remain focused 

in its internal affairs, the Joseon dynasty was caught in the conflict between China and Japan, 

once the battles between those States often would trespass the Korean maritime and national 

territory (YI, 1984).   

Furthermore, the Sino-Japanese struggle for hegemony in Asia have always affected 

their diplomatic relations with the Korean Peninsula, once it is located between both States 

and, therefore, influence among the Korean people have always been of great strategic value. 

The stability of the Korean Peninsula, since its foundation as a unified territory under the 

name of Korean Empire in 1897, is directed connected with the imperialistic pretensions and 
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 “The teachings of Confucius emphasizing love for humanity; high value given to learning and to devotion to 
family (including ancestors); peace; justice; influenced the traditional culture of China” (Princeton University 

2010). 
327

 Zhu Yuanzhang (1328-1398) was a rebel leader who conquered the Mongols and founded the Ming Dynasty. 

He built his capital in Nanjing and his descendants ruled China for three centuries. During the Ming Era, 

technology advanced, education was promoted throughout the empire, cities were expanded and the Great Wall 

was restored (HARRISON-HALL, 2007).  
328

 Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) was a Samurai and Japanese General who is remembered as Japan's second 

"great unifier" and one of the most important men in the Japanese history (BERRY, 1989).  
329

 The Manchus adopted the Chinese dynastic name Qing for their dynasty in 1636 but did not conquer the 

whole China until 1644. The 19
th

 century saw the decline of the Qing emperor’s power. The British fought China 

from 1839 to 1842 in the First Opium War (HARRISON-HALL, 2007). 



 
 

its tensions have been a matter of disruption of the balance of power in East Asia since this 

period. The geopolitical location of the Korean Peninsula transformed the country in an 

essential safe haven for Asian and Western imperialism.  

 

 

 

The Japanese imperialistic expansion efforts in the Korean Peninsula firmly began 

with the signature of the Treaty of Ganghwa Island
330

, in 1876, which allowed the Japanese 

Empire to start to expand its governance into the Korean Empire. Furthermore, after 

implementing a Japanese protectorate in the region, the ultimate goal was the annexation of 

the Korean Peninsula. There were a lot of improvements in the infrastructure after the 

establishment of the Japanese protectorate, due to the necessity of modernization of roads and 

communication systems for the development of new economic strategies in the region. 

However, the Japanese presence in the Korean Peninsula did several collateral damages for 

the Korean people, whom to this day urges Japan to recognize the atrocities committed during 

its rule in Korea (Columbia University, 2009).   

According to Kawasaki (1996), the Korean People, fundamentally represented by the 

South Koreans, often voiced their concerns of not having this part of history acknowledged 

throughout history. Whenever Japanese politicians and prominent persons made remarks 

which, in their view, had intentions to conceal, play down or justify the actions it committed 

while it ruled Korea. These remarks, according to Koreans, were evidences of Japanese 

people's denial of their history of oppression against their neighbors and their attempt to 

glorify their colonialist past. 

[…] Koreans also carried out armed struggles against the Japanese. In the 1920s, 

more than thirty Korean independence army units engaged in resistance activities in 

Manchuria and the Maritime Provinces of Siberia. In June 1920, a Korean 

independence army unit led by Hong Beom-do dealt a devastating blow to Japanese 

troops in Fengwutung, Jilin Province, China. In October 1920, Korean volunteers 

led by Kim Jwa-jin won a great victory against Japanese troops in Helongxian, 

Manchuria. This is known as the Battle of Cheongsalli among Koreans.In 1940, the 

Provisional Government of Korea (PGK) organized the Korean Liberation Army in 

Chungqing, integrating many scattered volunteer independence fighters in 
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 The Treaty of Ganghwa Island was signed in 1875 between the Korean Empire and the Japanese Empire, it 

granted the Japanese of smaller tariffs and economic advantage in trade with the Korean people.  



 
 

Manchuria. The PGK declared war against Japan and dispatched troops to the front 

lines in India and Myanmar to fight on the side of the Allied Forces. Some young 

Koreans received special training from a special military unit of the United States to 

better equip them to attack Japanese forces in Korea. On August 15, 1945, Koreans 

finally received what they had looked forward to for so long: the country’s liberation 

as a result of Japan’s surrender in the Pacific War. U.S. and Soviet troops were 

deployed to the south and north of the 38th parallel, respectively to disarm Japanese 

troops remaining on the Korean Peninsula (ROK Ministry of Foreign Affairs, 2017). 

At the end of the war, the Korean peninsula was divided at the 38
th

 Parallel, one part 

being ruled by the United States of America (USA) and another by the Soviet Union (USSR) 

(IRIYE, 2014). Those first establishments of the troops created the division in which the north 

region of the parallel remained under Soviet control and the South region continued to be 

under American rule (GOULDEN, 1983). The division of the country was believed to be 

temporary and it was considered to be a helpful mechanism that would permit the country to 

rebuild itself in the near future (GRIES, 2002).  

 

 

In 1950, the two sides of a before united Korea were at war by influence of communist 

and capitalist ideologies from the East and the West. The War was a result of the polarization 

of the politics in the already divided country, which resulted in the creation of two regimes 

with the north side being born as the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and the 

south as the Republic of Korea (ROK) (HONG, 1999). 

During the Japanese colonization and the Second World War, one of the most 

important men in Korean history, Kim Il-sung, who was a high-rank fighter for the Anti-

Japanese United Army, grew his influence among the civilians from the north of the Korean 

Peninsula. Empowered by the Soviets, he then became the leader of the north side of the 38
th

 

parallel (BREEN, 2012). Kim Il-sung was an important person to the Korean scenario and his 

influence is, until this day, an important part of the North Korean culture (KIHL, 2014).    

On the other side, the Republic of Korea was being led by Syngman Rhee, who was 

exiled in the U.S. from 1904 to 1945. Rhee was a revolutionary whom opposed the Japanese 

imperialism in East Asia and he was also against the communist ideologies (ALLEN, 2016).  

He believed that the unification of the Koreas should be achieved by whatever means 



 
 

necessary, including by military force (HONG, 1999). His first important position in the 

government of the southern side was as the leader of the Provisional Government of the 

Republic of Korea, which lasted from 1919 to 1948 and resisted the Japanese occupation. 

During the War, Rhee was a controversial person due to his debatable tactical decisions such 

as the December Massacres
331

 (ALLEN, 2016, p. 123). 

During the Cold War, powered by armaments provided by the Soviets, Kim developed 

the North Korean army to an incredible extent and suppressed the South’s army in every 

category of military equipment. Pyongyang made a strong incursion in Seoul and, although 

there was great resistance, Pyongyang’s military supremacy soon became clear (CUMINGS, 

2010). As Bruce Cumings (2010, p. 17) stated “Kim Il Sung later said that the plan was to win 

the war for the South in one month, and by the end of July he has nearly done so”. The author 

also argues that Kim Il-sung committed a tactical mistake as he paused his attacks, which 

allowed the Truman administration to organize a defensive line in the south region of the 

Korean Peninsula.  

The United States started to gather support inside of the United Nations system in 

order to send foreign aid to the southern side. Since the Soviet Union was boycotting the 

meetings of the Security Council
332

 that day, the sanctions that would have been vetoed were 

approved. (STUEK, 1997) Drafted by the United States, the UN’s Security Council approved 

resolution 83 (1950) which authorized the use of military force to restore peace and stability 

in the region (SECURITY COUNCIL, 1950). 

Empowered by foreign military force, especially British and North American, 

Pyongyang’s army were pushed back to the 38
th

 parallel and even beyond that (CUMINGS, 

2010). In a new UN General Assembly meeting, it was declared that the objective of the war 

had changed, it was no longer just to defend South Koreans, but to occupy the whole Korean 

peninsula and eliminate the North Korean army (KPA). The determinacy approved in the 

United Nations Security Council Chamber, Resolution 84 (1950), was to restore peace and 

stability in the Korean Peninsula. However, the Western campaign to enlarge the mission 

posed a threat for the peaceful reunification of Korea (UNSC, 1950). 
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A series of politically motivated executions carried out by the South Korean government, mostly occurring in 

Seoul and nearby locations, following the recapture of Pyongyang by communist forces in the Korean War 

(JAGER, 2013). 
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 In January 1950, Soviet representatives boycotted the sessions of the United Nations over the issue of the 

non-recognition of the new communist government in China as the representative of the Chinese people. (United 

Nations, 2017) 



 
 

After Resolution 85 (1950) authorized the joint forces fighting against the DPRK to 

use the United Nations flag, Pyongyang’s forces were driven to a city in the mountains. Kim 

Il-sung urged Mainland China for direct Chinese support. The Chinese communist leader, 

Mao Zedong, assured to help if the Soviets aided them and so they did. Therefore, Chinese 

and Soviets helped to push the west joint forces back to near the 38
th

 parallel (STUEK, 1997). 

After the Chinese intervention, the line dividing the two sides went back and forward 

the 38
th

 parallel. In 1951, however, after the two sides had had considerable human losses and 

a military victory seemed to be unlikely, the concerned parties started to negotiate on the 

United Nations System. In June 1951, Truman released a public statement affirming the North 

American support on a meeting to discuss a potential armistice.  

In order to prevent Pyongyang or Seoul from dominating the Korean Peninsula, both 

parties had to rely on foreign ballistic aid. With that in mind, even though the Second World 

War had finished shortly before the Korean War, it was hard to distinguish how far involved 

were the foreign forces in the attacks of the Korean War and not take that as an act of 

provocation. According to Stucck (1995), the Korean War could have escalated to be the 

Thrid World War due to the violence and complex political environment. In this way, the 

Korean Peninsula became the perfect scenario for the World Powers to fight without really 

attacking each other’s national territory.     

Although the aggressions did not cease when the peace talks began, they were as 

aggressive as they could be. The peace talks delimited the border and a demilitarized zone
333

 

(FOOT, 1990). In the end of 1952, the Chinese drove a strong incursion to push the enemy 

forces back to the 38
th

 parallel and discouraged the newly elected Eisenhower to try to restart 

the war in 1953.  

       Public support for the Washington involvement in the Korean War thinned and 

Eisenhower had no interest on continuing the war. In the beginning of 1953, Stalin died and 

the communist party voted that the war in Korea should cease. The Chinese knew they could 

not continue fighting without Soviet support, so they quickly accepted the repatriation and the 

exchange of war prisoners. After more than two years since Truman’s claim for an armistice 

and 575 meetings, an agreement was reached.  
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 A 155-mile truce line that partitioned the Korean Peninsula (DMZ). 



 
 

China contributed with hundreds of thousands of troops to the northern side, as so did 

the USA and other 16 UN countries
334

 to the southern side (STUECK, 1997). The Korean 

War was the epitome of the Cold War, it was the battleground for the ideologies and a proxy 

to the rivalry between the USA and USSR. While the Koreans did participate and had their 

own reasons to fight, the major powers made their interests loud and clear during the conflict 

(HASTINGS, 2012). The war was filled with propaganda, tried alliances, bloody conflicts and 

pain for the people of the Korean Peninsula. The war ceased with estimated total military 

casualties nearing 1.270.000 people and Korean alone casualties around 1.600.000 million 

people
335

. 

 

Image 2: Battle Casualties of the Korean War (1950-1953). 

 

Source: Encyclopedia Britannica. 

The war lasted only three years, but its results are felt until this day in the hostile and 

divided opinions among northern and southern sides of the peninsula. In 1953, after many 

talks and terms negotiated, an armistice was signed in the city of Panmunjom, by U.S. Army 
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 Australia, Belgium, Canada, Colombia, Ethiopia, France, Greece, Luxembourg, Netherlands New Zeland, 

Philippines, United States, United Kingdom, South Africa, Thailand and Turkey were part of the UN Command 

during the Korean War. 

335 Encyclopedia Britannica estimates that, as seen on the attached Image 2. 



 
 

Lieutenant General, William Harrison Jr., representing the United Nations Command (UNC), 

North Korean General Nam Il, representing the Korean People's Army (KPA), and the 

Chinese People’s Volunteer Army. However, this armistice did not mean the unification of 

the Korean peninsula, but quite the opposite. Rhee was opposed to the armistice and even 

maintained the slogan of “March North and unify Korea” until the end of his government in 

1960 (HONG, 1999). Kim Il-sung was similarly minded and continued to make provocations 

and to strengthen the DPRK’s military, even to the expense of its economy, thus beginning 

the process of “militarization of an entire society” (BREEN, 2012, p. 25). 

The result of the armistice was a ceasefire and the creation of a Demilitarized Zone 

(DMZ) along the 38
th

 parallel. In its 250-km long extent, the Demilitarized Zone is used as a 

border between the two countries. Inside the Korean DMZ there is a Joint Security Area that 

is used to negotiate any matters between Seoul and Pyongyang. Even after the end of the 

Korean War, the relationship between the countries is strained and many clashes have 

happened in the Korean DMZ border
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 (SARANTAKES, 2000).  

After the war, the most significant reason for disagreements was the conflict on 

geopolitical plans for the Korean Peninsula. In the north region, under Kim Il-sung rule, a 

dynastic communist regime. Moreover, in the south of the 38
th

 parallel, Seoul was governed 

by the authoritarian regime of Syngman Rhee, whom gradually aligned to the international 

capitalism (BREEN, 2012).  

 

’

 

Kim Il-sung was trained by the Soviet military and took part in their army during 

World War II. When the war ended and the Soviet control over the northern part of Korea 

began, Kim and other Soviet-trained Koreans went back to the Soviet-ruled part of Korea to 

start a temporary government under Soviet supervision. At this point, the Soviets put Kim in 

command of the Provisional People's Committee, where he would begin to create a Korean 

army composed mostly of veterans (KIM, 1992). 
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“The Quiet War”. 



 
 

Formed and molded in the Soviet Union, the new government was based on people 

committees in the provinces and the main government was led by Kim in the capital. The 

committees in the provinces started to take land and possessions from landlords or Japanese’s 

collaborators (KIM, 1992). Pleasing and working with these committees was the way Kim 

found to assure his place as a government leader, overcoming potential rivals. Through these, 

committees for the independence of Korea started to appear. The Soviets allowed it and 

seeing that most of them had communist ideals, they centralized the talks for independence 

and placed loyal communists in key places. In 1946, the land reform was performed, striping 

land owners of their land and giving an equal distribution to poor farmers, unemployed 

civilians and the previous owners. This was immensely popular, making Kim even more 

loved and gaining the population’s support. On the other hand, many of the land owners were 

not happy and fled to the South (KIM, 1992).  

In 1948, the dissolution of the provisory government and the creation of the 

Democratic People’s Republic of Korea were declared, with Kim as its leader. In 1949, Kim 

also became the head of the North Korean Workers’ Party. (MILLET, 2017). The Soviets 

recognized Kim as a legitimate leader and took the military forces out of Pyongyang. With 

their support, Kim started to reinforce North Korea’s own army and, in 1950, the Korean War 

started.  

 

 

After the war, North Korea was devastated with an estimate of over one million 

casualties
337

. Kim started his plan to rebuild the North by a collective, state-run agricultural 

effort and an industry, mainly of armaments. He needed to improve not only Korea’s 

economy but also his political stance (KIM, 1992). Kim then enacts the Juche, or self-

resilience, the famous philosophical principles of North Korea’s government, which, with 

minor changes, is still active today. The philosophy preached that North Korea should be 

independent from other countries and it would remain with its autonomous agenda, guided by 

its national interests.  

In 1980, Kim Il-sung proclaimed his son Kim Jong-Il (1942-2011) as his successor, 

China begun reforms that led to its opening to the capitalist world and, in 1991, the Soviet 
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Encyclopedia Britannica estimates, as seen on the attached Image 2. 



 
 

Union was dismantled. All that left North Korea extremely isolated politically. However, in 

1992, South and North Korea became member of the United Nations. In 1994, Kim Il-sung 

died of a heart attack and his oldest son, Kim Jong-Il fulfilled the power vacuum.  

 

In his ruling, Kim Jong-Il increased the mystic atmosphere around his family and 

father as he named his father as the “eternal president’’. According to Pyongyang, 

“General Kim Jong Il, based on a scientific analysis of the changed situation, 

declared at home and abroad that the politics of DPR Korea is Songun politics and 

established full the mode of Songun politics. At the first session of the 10th Supreme 

People's Assembly of the DPRK in September Juche 87 (1998), a new system of 

state mechanism was made with the National Defence Commission as in the focus. 

It is like this, that the Songun politics of the party is the main political mode of 

socialism which has begun in the era of President Kim Il Sung and systemized in the 

hardest time of history. General Kim Jong Il determined that the line of the Songun 

revolution be held fast to as long as the enemies survive and their aggressive 

attempts continue. He has unfolded the Songun politics and defended socialism with 

the might of the Songun politics and advanced the independent cause of the 

mankind.” 

When Kim Jong-Il took over the power, North Korea was facing difficulties and 

extreme famine, so he tried to rebuild the country’s ties to some countries and reduce its 

political isolation. In 2000, Kim Jong-Il met with the South Korean president Kim Dae-Jung 

and an agreement was made to take steps towards a reunification, the so-called “Sunshine 

Policy”. Kim also made ties with Italy and Australia.  

In 2002, the tensions on the Korean Peninsula were worsened when George W. Bush 

called North Korea, together with Iraq and Iran, the Axis of Evil, and accused them of 

enriching uranium (BUSH, 2002). In 2003, Korea stated their withdraw from the Non-

Proliferation Treaty (TNP) and they also announced their plans to become a Nuclear State. 

The nuclear issue became of international interest, and the discussions about sanctions 

continued, as did the announcements of new tests and new weapons by Kim. Those last 

actions immensely deteriorated the relationship between North Korea, and even between 

South Korea, and the USA. In 2007, the South elected a new president that promised to be 



 
 

more severe in dealing with Kim Jong-Il. Lee Myung-Bak (2008-2013) abandoned the 

Sunshine Policy (Roh Moo-Hyun, 2003-2008).  

In 2008, Kim’s health started to deteriorate and preparations for his youngest son, Kim 

Jong-Un, to take his place started. After that, and even with doubts about Kim’s health, there 

were a few crises: a confrontation on November 2009, in which several North Korean sailors 

died; on March 26
th

 2010, a South Korean ship sank in the Yellow Sea and forty-six of its 

marines were, the South Korean government alleged that it was caused by a North Korean 

torpedo, what was denied by the DPRK’s government; on November 23
rd 

2010. North 

Korea’s started a cross-fire in South Korea’s Yeonpyeong island in the Yellow Sea when two 

South Korean marines and two civilians were killed, North Korea alleged that the South 

started; on December 12
th

 2011, North Korea launched a satellite (Kwangmyongsong-3 Unit 

2) and it reached the orbit, meanwhile the USA moved warships to the region. Kim Jong-Il 

died in the end of 2011 and Kim Jong-Un was involved in an escalation of tensions between 

North and South (ROK Ministry of Foreign Affairs, 2011). 

 

 

In 2012, Kim Jong-Un’s position was made official as he was declared head of several 

of the most important agencies of the government. The focus of his government is the 

development of North Korea’s economy and military defenses (Kim Jong-Un, 2012).  Kim 

kept the tradition of the cult of personality of the leaders, the very strict control of 

information. 

From January until September 2013, North Korea, South Korea, USA and Japan were 

involved in an escalation of tensions in the region, due to the UN’s Security Council 

Resolution 2087 (2013), which condemned North Korea for the launch of its scientific and 

technological satellite in 2011. 

Since then, the warlike rhetoric of Kim Jong-Un and his actions suggested an 

imminent nuclear attack against its southern neighbor, Japan and even Washington’s territory 

in Asia. Although in January 1
st 

of 2015, Kim Jong-Un have addressed to his country that he 

was willing to resume the peace negotiation table Seoul, North Korea continued its research 

and advancement of its annually nuclear missiles tests.  



 
 

 

 

 

By 2003, the DPRK had withdrawn from the Nuclear Non-Proliferation Treaty and 

from the 1992’s agreement with South Korea to keep the Korean Peninsula free of nuclear 

weapons, marking the beginning of a series of Six-Party Talks involving China, both Koreas, 

USA, Japan and Russia to try to resolve the nuclear issue (UNSC, 2003). In October, 

Pyongyang declared it had completed the reprocessing of 8,000 spent nuclear fuel rods. 

Experts said this would give the North enough weapons-grade plutonium to develop up to six 

nuclear bombs within months and, in 2005, North Korea admitted publicly for the first time 

that it had produced nuclear weapons for "self-defense" (KIM JONG-IL, 2005). 

The North Korean nuclear issue was a matter that concerned not only the Korean 

Peninsula but also represented a threat to the Northern Asia, so aiming to reach a peaceful 

resolution, the two Koreas, the USA, Japan, China and Russia took part of the Six-Party Talks 

in 2005. They adopted a Joint Statement of September 19, in which North Korean was 

committed to abandon all its nuclear weapons and nuclear programs (ICG, 2015). 

In 2006, former ROK Foreign Minister Ban Ki-moon was appointed as the UN's new 

secretary-general, taking office in January 2007. In February of 2007, the South and North 

Korea agreed to restart high-level talks that were suspended since July 2006 in wake of 

North's nuclear test, but the meeting did little about the increasing concern of the public about 

North Koreans nuclear test. The following month, the ROK and the USA agreed on a free-

trade deal after 10 months of talks, although the USA Congress only ratified it in 2011.  

In 2007, after receiving 50,000 tons of heavy fuel oil as part of an aid package, North 

Korea shut down its main Yongbyon reactor. In May 2007, a passenger trains crossed the 

North-South border for the first time in 56 years and in the new presidential elections in 

December, conservative candidate Lee Myung-bak won a landslide victory. 

However, by 2008 the North-South relations deteriorated sharply after President Lee 

Myung-bak took the presidency and promised to take a harder line on North Korea. Lee firstly 

proposed a “Vision 3000, Denuclearization and Openness” policy that offered help to the 

North attain 3,000 US dollars per capita GDP if the country abandoned its nuclear ambitions 

and accepted economic openness, which was not achieved what made him change his line of 

policy towards the North (KIM, 2011). 



 
 

Even though, DPRK responded agreeing to provide full access to Yongbyon nuclear 

site after US removed it from terrorism blacklist, subsequently to the ROK’s new line of 

political intent towards North Korea, by 2009, Pyongyang said it was going to scrap all 

military and political deals with the South, and accused them to have a "hostile intent", 

causing once more tension in the peninsula.  

Had once more restarted its nuclear facilities, the DPRK carried out its second 

underground nuclear test in May 2009, causing the UN Security Council to react and 

condemn the move (UNSC, 2009). The test consisted in the launching of a long-range rocket, 

carrying what it was said to be a communication satellite, but its neighbors accused it of 

testing long-range missile technology. Condemnation from the UN Security Council 

resolution 1874 (2009) prompted North Korea to walk out of the Six-Party Talks, that began 

back in 2003, and restarted its nuclear facilities (KIM, 2011). 

In August 2009, however, the North made conciliatory gestures towards the South, 

sending a delegation to the funeral of former President Kim Dae-jung, releasing four South 

Korean fishermen, and agreeing to resume family reunions once more. In January of the same 

year, the DPRK also accepted an offer of food aid from the South, the first such aid in two 

years. This followed to the DPRK expressing "regret" in an October announcement for 

unleashing dam water that drowned six campers downstream in South Korea in September. 

As a result, the two sides held talks aiming the prevention of flooding on the Imjin River, 

which spans their militarized border.  

In January 11
th

 of 2010, DPRK demanded the lifting of the UN Security Council 

sanctions as a precondition to return to the Six-Party Talks. The request was negated unless 

any progress about the denuclearization of North Korea was made. However, in November, 

South and North Korean warships exchanged fire across a disputed sea border and again in 

2010, the DPRK sank South Korean warship Cheonan near its sea border. Kim Jong-il's 

youngest son Kim Jong-un was appointed to senior political and military posts, fueling 

speculation of a possible succession, and after North Korea reportedly showed to an eminent 

visiting American nuclear scientist a new secretly-built facility for enriching uranium at its 

Yongbyon complex, alarm and anger sparked in USA, ROK and Japan. Still North Korea 

denied the claims of its responsibility on the episode of the sank of the Southern warship 

Cheonan in 2010. This resulted in the ROK breaking off all trade with the North. Pyongyang 

described the findings as a "fabrication" and cut all diplomatic ties with Seoul. These 

decisions are followed by a cross-border clash near their disputed maritime border, two South 



 
 

Korean marines died in this fight. South Korea soon placed its military on highest non-

wartime alert after shells land on Yeonpyeong Island and there was further exchange of fire in 

August, causing more unrest.  

This unrest and fear makes the ROK decide in July 2012 to move most of its ministries 

to "mini capital" at Sejong City, 120km south of Seoul, keeping only its key ministries in 

Seoul. In October, South Korea stroke a deal with the USA to almost triple the range of its 

ballistic missile system, to 800km, as a response to North Korea's test of a long-range rocket. 

In December 2011, Kim Jong-il died and Kim Jong-un presided the funeral. He took 

over key posts of DPRK by April. With the new leadership came new actions and in the same 

month, after having completely taking over his new role as leader of the DPRK, Kim Jong-il 

had a rocket launched, viewed internationally as a banned test of long-range Taepodong-2 

missile technology, which failed. North Korea said its aim was to put a satellite into orbit to 

mark the 100th birth anniversary of Kim Il-sung. After South Korea and Washington 

announced a deal to extend the range of South Korea's ballistic missiles, the North claims it 

had missiles than could hit the USA mainland and later on that year, it would successfully 

launch a "rocket-mounted satellite" into orbit. 

After the sudden death of the late leader of the Democratic People’s Republic of 

Korea, Kim Jong-il, the future of the Korean Peninsula, became an even bigger concern 

around the world and specially among the neighboring countries due to the uncertainness of 

what the power shift would bring. A few hours after the announcement, the ruling Workers’ 

Party and other State institutions released a joint statement suggesting that Mr. Kim’s chosen 

successor, his youngest son, Kim Jong-un, was in charge (DPRK Ministry of Foreign Affairs, 

2011). Since Kim Jong-un took power, the national security strategy of Pyongyang continues 

to be based on weapons of mass destruction as a power projection statement for the 

international society (MISSILE THREAT, 2017).  

Since 2011, three nuclear tests have been conducted and, recently, two Intercontinental 

Ballistic Missile tests have been alarming the United Nations Security Council. The longing 

Pyongyang desire to be a Nuclear-State goes against the non-proliferation regime that have 

been developing since the end of the Second World War. A total of 191 States have joined the 

Non-proliferation Treaty, including the five nuclear-weapon States. More countries have 

ratified the NPT than any other arms limitation and disarmament agreement. However, North 

Korea, against the judgments of the international community, withdrew from the treaty in 

1968 (UNITED NATIONS, 2017).  



 
 

Pyongyang began its nuclear activities during the Cold War in 1956, aided by Soviet 

expertise that led to the construction of the DPRK’s first nuclear reactor in the 60s. Moreover, 

after evaluations of footage of the latest ICBM tests, it is believable that the development of 

those long-range missiles has furthered their reaching area from 4,000km up to 9,000km; 

which has assured the country’s security due to the ability of making a pre-emptive strike in 

the west coast of Canada and the U.S (DPRK Ministry of Foreign Affairs, 2011). Over the 

years, North Korea’s nuclear program not only became a source of foreign income injection in 

the country's economy, but it also has fomented some strategic military partnerships with 

other countries around the world as, for example, Pakistan in the 70s. According to Eleanor 

Albert (2017), estimates of the country’s nuclear stockpile vary: some experts believe 

Pyongyang has between fifteen and twenty nuclear weapons, while U.S. intelligence believes 

the number is between thirty and sixty bombs. 

According to the Council of Foreign Affairs (2017): 

Though sanctions have curtailed North Korea’s access to materials, it is difficult to 

enforce and regulate all international cargo deliveries. More recently, there has been 

a greater push to limit North Korean financial resources in a bid to stunt funds 

directed to military and nuclear advancements. Some experts and officials have 

condemned China’s earlier assistance to the North’s ballistic missile program, 

ongoing trade relationship with North Korea, and lackluster enforcement of 

sanctions. Separately, North Korea has a record of missile sales and nuclear 

technology sharing with countries like Iran, Libya, Syria, Egypt, Vietnam, Yemen, 

United Arab Emirates, and Myanmar. It has secretly transferred “nuclear-related and 

ballistic-missile-related equipment, know-how, and technology.” Given North 

Korea’s economic constraints, fears abound that more nuclear material and 

knowledge could be sold, enhancing the potential for nuclear terrorism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          Image 3: North Korea’s Ballistic Missiles. 

 

Source: Council on Foreign Relations, 2017. 

Following the development of Pyongyang’s defense arsenal through the years, harsh 

criticism came from the international media, the majority of the Western nations and inside 

multilateral institutions summits; which complicated diplomatic negotiation tables established 

to discuss a political solution for the lack of stability of the Korean Peninsula. The Six-Party 

Talks, the most relevant diplomatic effort on the issue of the Korean Peninsula, were a series 

of multilateral negotiations held intermittently since 2003 and attended by China, Japan, 

North Korea, Russia, South Korea, and the United States for dismantling North Korea’s 

nuclear program. The talks were hosted in Beijing and chaired by China. North Korea decided 

to no longer participate in the six-party process in 2009. In subsequent years, other 

participants, notably China and Russia, have called periodically for a resumption of the 

process. Thus, Pyongyang’s reluctance lays under the argument of non-pre-conditions 

necessity, which the United States and South Korea are not willingly to abide to. 

The international community has been gathering efforts to operationalize the economic 

sanctions on the Democratic People’s Republic of Korea for a decade now, but the regime in 

Pyongyang have not been showing signals of rupture or insurgence by its population. 

However, as stated by Claudia Rosett (2017):  



 
 

[…] while UN sanctions resolutions are officially binding on all member states, the 

UN has no power to force compliance. Individual member states are officially 

required to submit reports to the UN on how they plan to police their own turf. 

Many don’t bother. As of August 3, according to UN data, only 77 countries, or 

fewer than half the UN’s 193 member states, had submitted reports on how they 

plan to comply with UN sanctions resolution 2321, adopted unanimously more than 

eight months ago, on Nov. 30, 2016. 

Nevertheless, after the lasts Intercontinental Ballistic Missile test, a harsher pack of 

sanctions was unanimously approved by the Security Council under resolution 2371 (2017). 

The extender sanctions ban all exports of North Korean coal, iron, iron ore, lead ore and 

seafood. Moreover, new restrictions on North Korea’s Foreign Trade Bank forbid the country 

to increase the number of workers sent abroad and reinforce oversight of North Korean 

shipping (UNITED NATIONS, 2017). 

Shortly before resolution 2371 (2017) started to operate on the 1
st
 of September, a 

short-range missile into the Sea of Japan, but the difference from similar missile launches was 

that the launch site was near the capital, signalizing that the North Korean regime is capable 

of defending themselves from a pre-emptive strike from the United States of America.  

According to the NY Times (2017): 

[…] the missile flew over the northern island of Hokkaido and landed harmlessly in 

the sea, after a flight of nearly 1,700 miles. Public television programs in Japan were 

interrupted with a rare warning screen announcing the missile’s flight over the 

country. 

The Japanese Prime Minister condemned the launch, which was the third time in 

history that a North Korean missile flew over the Japanese territory
338

. President Trump and 

Kim Jon-un have been exchanging harsh words in the public media and, thus, alarming a large 

portion of South Korean who are against the deployment and installation of the Terminal 

High Altitude Area Defense system in their country, which is supposed to defend Seoul from 

any attack. Around 8,000 protesters gathered to interrupt the equipment from entering the city 

of Soseong-ri, once they believe, in opposition to the speeches from Washington and Seoul, 

that the installation will only bring instability to the region and, hence, the city will become a 

target in a potential war (TIME, 2017).  
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 Only twice before has the North fired projectiles over Japanese territory: once in 1998, prompting a minor 

diplomatic crisis in Asia, and once again at the beginning of the Obama administration in 2009 (NY Times, 

2017). 



 
 

Following the controversy of the deployment of the THAAD System, which is highly 

criticized by the neighboring major powers Russia and China, the international society has 

been gathering to require a cease on provocations and public exchange of threats by world 

leaders. A year later from Pyongyang’s latest nuclear bomb test, on September 17
th

, a tremor 

in the Korean Peninsula and several landslides near usual North Korean test sites
339

 alarmed 

seismologists to a Hydrogen bomb test carried out, once the seismic tremor reached a 

magnitude of 6.3 and was confirmed to be produced by man.  Once the intentions of the 

DPRK are shown in dubious way, the States are gathering to approve new UNSC sanctions, 

rather than unilaterally attempt to deal with the already difficult scenario (UNSC, 2017).   

The concern with the welfare of the population of North Korea has been highlighted as 

a priority, once the States have been alarmed by reports of prison camps, torture and inhuman 

treatment, arbitrary detention, freedom of expression, the right to life, freedom of movement, 

among others (United Nations Commission of Inquiry, 2014). Thus, since the government 

will not allow United Nations observers to enter the country, the lack of access that the most 

vulnerable populations in North Korea can be facing to benefit from the international aid is an 

ultimate alarm to the need of prioritizing the human welfare when dealing with the ongoing 

threat of the Korean Peninsula. Once tensions seem to be escalating, the situation of the North 

Koreans is very concerning and a subject to bear in mind during the meetings of the United 

Nations Security Council.  

 

 

 

The Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea were admitted 

in the United Nations on the same day: 18
th

 of September of 1991. Since then, the non-

proliferation of the Democratic People’s Republic of Korea has been substantially watched by 

the United Nations and, especially, by Security Council since the Cold War. During the 90s, 

resolution 825 (1993) called upon the DPRK to reconsider withdrawing from the Treaty on 

the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; which they fully rejected. A year later, resolution 

1540 (1994) affirmed that the proliferation of Nuclear weapons, as well as chemical and 

biological weapons, constitutes a threat to international security and peace.  
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 The tremor is believed to have happened near the Punggye-ri.  



 
 

In order to take further actions to counter the development of North Korea as a nuclear 

State, the UNSC approved resolution 1874 (2009) which recalled that Pyongyang cannot 

have, in any case, the status of a nuclear-weapon State; in accordance with the Treaty of Non-

Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Furthermore, it was demanded the suspension of all 

activities related to the unending ballistic missile program. In spite of the many resolutions 

and determinations, the Democratic People’s Republic of Korea continued to violate previous 

resolutions of the Security Council, which included new nuclear arsenal tests. Such behavior 

was considered an abuse of the privileges and the immunities conferred under the Vienna 

Convention on Diplomatic and Consular Relations. 

In order to prevent any further foreign income from entering the DPRK, resolution 

2094 (2013) extended its sanctions framework by calling upon States to prohibit financial 

institutions in their territories from opening representative offices, subsidiaries or banks 

accounts in Pyongyang. Once more, soon after new resolutions were adopted by the Security 

Council, the DPRK responded with nuclear test and medium-range missile launches, 

including a submarine-launched ballistic missile ejection test. The ongoing move and counter-

move pattern performed by the United Nations Security Council and Pyongyang, forced the 

member States of the council to extends its pack of measures under resolutions 1718 (2006), 

2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2320 (2016), 2356 (2017) and 2371 (2017). 

 

 

 

In the next four years, North Korea is poised to cross a dangerous threshold by finally 

developing the capability to hit the continental United States of America with a nuclear 

missile. That ability would present a direct threat to the United States and could punch a hole 

in the U.S. nuclear umbrella in Asia (DELURY, 2017). Once Trump’s administration 

recognized the reaching potential that the DPRK now possess, the country has been reacting 

through severer economic sanctions; carrying out military exercises with Japan and South 

Korea; and also by positioning their naval forces around the East Sea. It is fundamental for 

Washington that North Korea abide to the resolutions of the United Nations Security Council 

that has previously been approved and that Pyongyang cease to carry out any more test of 

nuclear weaponry. Furthermore, Washington have stated that it is taking and will continue to 

take prudent defensive measures to protect themselves and their allies (HALEY, 2017). 



 
 

Nevertheless, the United States of America is looking forward to resuming its contributions 

and aid to the DPRK once it begins to dismantle its nuclear weapons and missile-technology 

programs (TILLERSON, 2017). 

As North Korea's chief source of trade, food and fuel aid, People’s Republic of China 

has come under increasing pressure to use its influence to dissuade Kim Jong-un from 

continuing weapons development that has generated international alarm (DEARDEN, 2017). 

As tensions seems to be escalating since the beginning of the 2017, in February, Beijing 

banned imports of Chinese coal to North Korea acting in accordance with UNSC resolution 

2321 (2016) that China helped draft last year. China strongly urges parties concerned to halt 

the process of the deployment of the THAAD system (Terminal High Altitude Area Defense) 

by the U.S. and to dismantle relevant belligerent equipment (JIEYI, 2017). Nevertheless, 

Beijing has continued to advocate for the resumption of the Six Party Talks, the multilateral 

framework aimed at denuclearizing North Korea (ALBERT, 2017).  

Sweden has ties with the Democratic People’s Republic of Korea since the 70’s and 

for quite some time it was the only western nation to possess an embassy in Pyongyang. In 

recent years, partly as a result of its presence in the country, Sweden has sought to help 

achieve greater openness in North Korea and a gradual integration of the country into the 

international community. Sweden advocates long-term engagement with North Korea. 

Furthermore, Stockholm believes that the solution for a denuclearized Korean peninsula 

depends on a path that would lead to dialogue, opposed to a military solution. Thus, Sweden 

brings awareness to the humanitarian situation of the people of the DPRK as suffering should 

be avoided during the implementation of the sanctions regime (SWEDEN’S MINISTRY FOR 

FOREIGN AFFAIRS, 2017).  

Japan has been suffering severe provocations from North Korea, once Pyongyang’s 

missiles tests have been entering the Japanese economic exclusive zone. The recent successful 

ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) test was strongly condemned by Japanese 

authorities. In order to further maintain its national security, Tokyo has been seeking to 

update and practice its military capabilities such as its missile defense system (SM-3 and the 

Patriot PAC-3) alongside the United States and South Korea (CNN, 2017). Japan demands 

that the DPRK cease its nuclear development programs, nuclear missiles test and provocations 

which undermine international efforts to peace and stability. In addition, Japan believes the 

UNSC should increase pressure in North Korea through stricter sanctions.  



 
 

The Republic of Kazakhstan welcomed the efforts made by the recent work of the 

United Nations Security Council, which approved a stronger economic sanctions framework 

but still managed to leave a clear space for the resumption of negotiations through the Six-

Party dialogue mechanism. Kazakhstan  stated on previous UNSC meetings that no nation 

should look forward on expanding its nuclear capabilities due to the significant threat nuclear 

programs pose to collective security and stability. Furthermore, Astana supports any initiative 

of peaceful measures to solve this nuclear crisis (UNITED NATIONS, 2017).  

France is a party to all the major nonproliferation treaties and international export 

control regimes. Although it has scaled down its nuclear forces since the end of the Cold War, 

France still retains a significant nuclear capability (NTI, 2017). France is proudly an advocate 

of the non-proliferation regime, once Paris believes this regime is a core factor for peace 

around the globe. Consequently, France condemns in the strongest terms North Korea’s 

violations of international law and UNSC previous resolutions, once those violations are a 

jeopardy to regional and international security. Paris recognizes the DPRK not only being a 

regional threat but a global threat and, therefore, the United Nations Security Council shall 

never be a subject of bargaining in order to reach dialogue. Although negotiations should 

always remain a priority, France underlines that the situation is not favorable in the moment 

and highlights that the vital goal is the full denuclearization of the Korean Peninsula.  

The Oriental Republic of Uruguay condemned in the highest terms the two ICBM 

tests conducted by the DPRK in July of the present year. Still, the country underlines the 

inability of the international community to find a diplomatic solution and also believes that 

only political determination can help the Security Council to find new paths for workable 

ground towards reaching a pacific resolution to the international threat posed by the North 

Korean nuclear intentions.  Montevideo has been highlighting the urge to foster peace and to 

pave the way to the reoccurrence of real dialogue that could lead to the denuclearization and 

the stability of the Korean Peninsula (UNITED NATIONS, 2017).  

After the latest Intercontinental Ballistic Missile test performed by the Democratic 

People’s Republic of Korea on 4
th

 July, the Italian Republic evaluated this act as an open 

defiance of international law and a severe violation of previous resolutions adopted by the 

United Nations Security Council. Italy believes that once the ultimate target should remain a 

fundamental change in Pyongyang’s behavior, the path towards achieving this goal should be 

open channels for diplomatic talks and a restrain of inflammatory actions that could lead to 

the escalation of tensions. Thus, although the advance of Pyongyang’s ballistic missile is 



 
 

undermining collective security, accordingly to Rome, the adoption of new restrictive policies 

should not have unintended consequences on a humanitarian level (UNITED NATIONS, 

2017). 

The Arab Republic of Egypt has been highlighting its great concern with the 

continued escalation of tensions in the Korean Peninsula and the ongoing development of a 

belligerent and nuclear capable Pyongyang. Cairo urges the DPRK to rejoin the Non-

proliferation Treaty as a non-nuclear State, in order forge stability in the security architecture 

of the region. Egypt is also engaged with the implementation of the sanctions previously 

adopted by the UNSC on a national level through its national authorities (UNITED 

NATIONS, 2017).  

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has been conducting 

over the years cultural exchange with the people from North Korea, based on British NGOs 

who are allowed to work in Pyongyang. Therefore, London's focus lays on the welfare of the 

North Koreans. However, due to the second ICBM test, the United Kingdom has summoned 

its ambassador in the DPRK in order to demonstrate, in the strongest terms, the British 

perspective on the matter. London will stand alongside allies and partners when it comes to 

confronting the escalation of the threat North Korea poses to regional and international 

security (BRITISH GOVERNMENT, 2017). According to the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, the fit solution to this ongoing threat would be to make more 

expensive for the Democratic People's Republic of Korea to continue its nuclear programs 

development. 

The Republic of Senegal considered the last Intercontinental Ballistic Missile test 

conducted by the Democratic People’s Republic of Korea a hard blow on the non-

proliferation regime. Thus, according to Senegal, this inflammatory act has questioned the 

United Nations Security Council credibility to deal with the peace and stability of the region. 

Dakar believes in a comprehensive solution through diplomatic efforts and the 

implementation of the approved sanctions throughout the international community (UNITED 

NATIONS, 2017). 

The lasts actions of the Democratic People’s Republic of Korea are being considered 

reckless by Ukraine, once these actions represent unprecedented threat to the Korean 

Peninsula. Kiev is in favor of an increase of international pressure against the North Korean 

regime and towards countries who are supplying Pyongyang’s nuclear program. In the light of 

the recent events, Ukraine has been accused by the media of selling the engines of the 



 
 

Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM), which are being developed to carry nuclear 

warheads. According to the chairman of Ukraine's Security and Defense Council, Oleksandr 

Turchynov, in a press statement released by Kiev on August 14
th

, Ukraine has never supplied 

rocket engines and any missile technology to North Korea. The government believes that 

those allegations are part of an anti-Ukrainian campaign triggered by Russian secret services 

to cover their participation in the North Korean nuclear and missile programs. Thus, Ukraine 

has been reiterating its commitment with the United Nations Security Council towards the 

denuclearization of the Korean Peninsula (UNITED NATIONS, 2017).   

The Plurinational State of Bolivia notes with deep concern the escalation of tension 

on the Korean Peninsula, which has demonstrating signals that a military conflict might 

happen in the near future. Still, Bolivia condemns any violation of international law and 

previous UNSC resolutions. Sucre urges that Pyongyang abides to all terms of the latest 

resolution of the Security Council 2371 (2017), especially the accorded decision in which the 

DPRK shall abandon any other existing weapons of mass destruction and ballistic missile 

programs in a complete, verifiable and irreversible manner (UNITED NATIONS, 2017). 

In spite of stating that the missile launched by Pyongyang on  4
th

  July was medium-

range, the Russian Federation has approved an expansion of financial sanctions against the 

North Korean regime. However, Russia is not a confident in the effectiveness of struggling 

the economy of the DPRK without credible diplomatic evolution (LAVROV, 2017). 

Moreover, Russia is against the military presence of extra regional military forces who are 

building up in the Northeast Asia and the deployment of systems, such as the THAAD system 

(Terminal High Altitude Area Defense), with the excuse of countering the North Korean 

nuclear program. According to Moscow, there is no alternative to resumption of political 

process on the issue of North Korea, hence, a creative solution must be forged while the 

concerning parties restrain from actions that could be considered as military escalation. 

The Federal Democratic Republic of Ethiopia is committed with the implementation 

of all the measures adopted by the UNSC through previous resolution on its national 

institutions. Addis Ababa believes that the DPRK shall cease its nuclear program in order to 

decrease the tension on the Korean Peninsula. Thus, Ethiopia affirms that Pyongyang should 

resume its international commitment with the non-proliferation regime in order for dialogue 

to return and so a diplomatic solution can be found (UNITED NATIONS, 2017).   

 



 
 

 

 

a) Bearing in mind that conflict prevention shall be based on mutual trust and 

faith in multilateral mechanisms, how can the United Nations Security Council member states 

ensure that its resolution will be a statement of willingness to bring stability to the region 

through diplomatic negotiation? 

 

b) As part of the Non-Proliferation Treaty, the international community should 

compromise to establish Nuclear-Weapon-Free Zones to maintain peace and stability. In 

which way could the nations of the Korean Peninsula reach this goal, while respecting their 

sovereignty and national interests? 

 

c) How long will North Korea’s sanctions framework be effective without heavily 

decreasing the livelihood of its people and, by doing so, halting North Koreans of their 

entitlement of Universal Human Rights? 

 

d) The sanctions imposed on the Democratic People’s Republic of Korea will 

only be operative if the international community fully abide by its norms. In this regard, how 

can the member states of the United Nations implement the economic sanctions approved in 

resolutions 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2320 (2016), 2356 (2017) 

and 2371 (2017) in an effective manner under their national capacities? 

 

e) If the Democratic People's Republic of Korea continues to refine its 

Intercontinental Ballistic Missile, in order to fully reach any part of the globe, what measures 

would be productive to be implemented by the United Nations Security Council to tackle this 

collective security threat? 
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