
COMENTÁRIOS – PROVA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
CACD – THIAGO GEHRE GALVÃO

11. Participação do Brasil na ONU

1. CERTO. Este item destaca, mas sem expressamente citar, o papel de Bertha Lutz,
diplomata brasileira diretamente responsável pela inclusão do tema da igualdade
dos direitos das mulheres na Carta.

2. ERRADO. De fato, a CIJ conta com um juiz brasileiro, Antônio Augusto
Cançado Trindade cujo Mandato foi renovado por mais nove anos, em 6 de
fevereiro de 2018. Entretanto, a CIJ conta com 14 e não 15 juízes como é
colocado.

3. ERRADO. O pleito do Brasil e do G4 é de 2005 e prevê um Conselho expandido
para um total de 25 membros, com 6 novos assentos permanentes atribuídos a
África (2), Ásia (2), Europa Ocidental (1) e América Latina e Caribe (1) e 4 novos
assentos não-permanentes para África (1), Ásia (1), Europa Oriental (1) e América
Latina e Caribe (1)

4. ERRADO. O referido Cap V possui os artigos de 23 a 32. A 17 de dezembro de
1963, a Assembleia Geral aprovou as emendas aos artigos 23 e 27, as quais
entraram em vigor a 31 de agosto de 1965. Por exemplo, a emenda ao artigo 23
elevava o número de membros do Conselho de Segurança de onze para quinze.

12. CRISE na Venezuela.

1. ERRADO. De fato, a primeira utilização do protocolo de Ushuaia pelo Mercosul foi
em 2021 quando se interpretou que o processo de impedimento do presidente
paraguaio Fernando Lugo havia caracterizado desrespeito ao processo democrático
naquele país. Paraguai, então, foi suspenso do Mercosul até que fossem realizadas
eleições internas democráticas.

2. ERRADO. Consoante a Resolução 42/25 adotada pelo Conselho de Direitos
Humanos, em 27 de setembro de 2019, estabeleceu-se missão independente para
averiguar possíveis violações de direitos humanos na Venezuela desde 2014. A
resolução contou com o apoio do Brasil que, se não liderou, se aliou com vários
países mais conservadores para pressionar pela adoção da resolução.

3. CERTO. Grupo de Lima foi criado em 8 de agosto de 2017, na capital do Peru,
Lima, como uma instância de chanceleres de 12 países americanos (Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá,



Paraguai e Peru). Um dos objetivos principais era abordar a situação da Venezuela e
alcançar formas de restauração da democracia naquele país.
4. ERRADO. De fato, a primeira reunião da Sessão do Órgão de Consulta do

Tratado Interamericano de Assistência Recíproca acionou o TIAR como
“um mecanismo operacional coletivo para investigar e levar à justiça pessoas e
entidades do regime de Nicolás Maduro consideradas com vínculos com a
narco-guerrilha e o terrorismo, bem como responsáveis pelo cometimento de
graves violações de direitos humanos, corrupção e lavagem de dinheiro. A
segunda reunião da Sessão do Órgão de Consulta do TIAR decidiu impor
sanções a Nicolás Maduro e 28 altos funcionários do governo venezuelano. As 29
pessoas designadas seriam submetidas pelas autoridades competentes dos Estados
Partes do TIAR a investigações e medidas administrativas e judiciais por
envolvimento com narcotráfico, terrorismo, corrupção, lavagem de dinheiro e
violações de direitos humanos.

13. OMC Crítica e Crise.
1. ERRADO. Por um lado, o Brasil – particularmente nos anos em que esteve na

presidência da OMC – trabalhou favoravelmente pelos ajustes institucionais
necessários para atualizar a estrutura da OMC. Ao mesmo tempo, as negociações
plurilaterais, que tendem a ter em seu portfólio de principais produtos os
agropecuários, podem criar problemas ao agronegócio do Brasil, acirrando a
competição de desviando a capacidade comercial brasileira. No âmbito do G20 e dos
BRICS, o Brasil vinha desde 2014 sinalizando pela retomada das negociações
baseadas no Regime de Doha.

2. CERTO. De fato, um dos resultados principais da Conferência Ministerial de Nairobi
(MC10) foi a proibição imediata de conceder subsídios à exportação de produtos
agrícolas por países desenvolvidos e em três anos por países em desenvolvimento,
com algumas exceções.

3. ERRADO. Se por um lado, a participação brasileira no comércio internacional de
bens industrializados segue abaixo de 1%, o volume agregado da participação de bens
industrializados e do agronegócio é bastante representativo na composição do PIB
brasileiro. Especificamente, o agronegócio brasileiro alcançou aproximadamente
participação de 26,6% no Produto Interno Bruto do Brasil em 2020. Neste sentido,
a diplomacia brasileira tem muita preocupação com contendas comerciais que possam
afetar este segmento, se dedicando a utilizar os mecanismos de soluções de
controvérsias comerciais existentes, o que é reforçado pelo histórico de contenciosos
como o caso Embraer com o Canadá e o caso do Algodão com os EUA.

4. CORRETO. O termo “patrocínio” na verdade se refere à capacidade de liderança do
Brasil na condução da proposta referente à propriedade intelectual e saúde pública. O
País parecia reunir naquele momento legitimidade e credibilidade ancorados em
condições materiais para liderar: possuía experiência na legislação sobre propriedade
intelectual; havia antecipado em oito anos a obrigação de reconhecer patentes para
produtos e processos farmacêuticos; havia desenhado – junto ao Sistema Único de
Saúde um Programa Brasileiro para AIDS.



14. Composição CSNU

1. CORRETO. O Oriente Médio era considerado zona instável entre a África e o
continente euroasiático, e por isso Roosevelt teria pensado em sugerir que se tivesse
um "Estado muçulmano" para o Conselho de Segurança. Tal sugestão, porém, nunca
foi formalmente apresentada pelo governo norte-americano. Ver: Eugênio Garcia em
seu artigo: “De como o Brasil quase se tornou membro permanente do Conselho de
Segurança da ONU em 1945”.

2. ERRADO. A ideia de Winston Churchill sobre o CSNU baseava-se numa percepção
realista de que a economia britânica fora severamente afetada pela guerra, que
ocorrera um aumento da dependência da Grã-Bretanha em relação aos Estados
Unidos e que os ingleses não tinham condições materiais de arcar com o fardo de
policiar o mundo.

3. ERRADO. Apesar do imaginário coletivo conceber como grandiosa a viabilização das
operações em base no Nordeste brasileiro e atuação da Força Expedicionária
Brasileira na Europa, a participação do Brasil foi relativamente restrita. O Brasil era
um modelo de “bom vizinho” que seguiria os ditames estadunidenses, mas sem
grande capacidade material militar para ser uma espécie de polícia regional.

4. CORRETO. De fato, Roosevelt e Vargas se encontraram em duas ocasiões. Na
primeira, Roosevelt estava de passagem pelo Brasil rumo a Buenos Aires, onde
participaria da Conferência Interamericana de Consolidação da Paz e em favor da
formação de um bloco continental de países em defesa da democracia e contra a
influência nazifascista na América do Sul. A segunda visita foi curta, apenas um dia,
em 28 de janeiro de 1943, mas o clima do encontro foi particularmente amigável na
depois chamada “Conferência de Natal”, que selaria a participação do Brasil no
esforço de guerra. Sobre Osvaldo Aranha cabe apontar que, muito alinhado ao
panamericanismo como idea-força, se contrapunha à presença de declarados
germanófilos no governo Vargas. Apesar das credenciais pouco democráticas de
Vargas, parecia haver uma certa confiança de Roosevelt de que o presidente brasileiro
cumpriria com o papel estabelecido por Washington em relação ao esforço de
organização das relações internacionais na América do Sul.

15. MERCOSUL

1 ERRADO. Na verdade, os países que integram o Mercosul (Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai) divulgaram uma nota conjunta lamentando os confrontos
entre as forças de segurança do Equador e manifestantes que protestam contra o
ajuste econômico do governo e reiteraram seu apoio ao governo
democraticamente constituído do presidente Lenín Moreno, torcendo pela
restauração da paz no país.



2 CORRETO. De fato, o acordo Mercosul EFTA eliminaria 100% das tarifas de
importação dos setores industrial e pesqueiro no momento da entrada em vigor
do acordo.

3 CORRETO. Apesar da questão não ser tão bem clara em sua formulação, é
possível inferir como correta. Aproximadamente, o Brasil exportou no total
US$ 225 Bilhões. As exportações brasileiras para a UE foram no volume de US$
36 bilhões. Para o Mercosul US$ 5,4 Bilhões. Para a China o valor total de US$
63 Bilhões. Para os EUA, US$ 30 bilhões.

4 ERRADO. O texto do acordo em tela foca em instrumento de “não aplicação de
barreiras não tarifárias desnecessárias ao comércio entre os países da Aliança do
Pacífico e do MERCOSUL, em todo nível de governo”. Trata-se de um acordo
genérico que aborda setores de interesse que incluem o setor privado, mas não
definiu percentuais específicos, como colocado pela questão.

16. PEB ANOS 1950-1960

1 CORRETO. De fato, o Brasil que rompera relações diplomáticas com o Japão em
1942 por conta da 2ª Guerra Mundial, faz o restabelecimento das relações
diplomáticas em 1952. A partir daí Japão se tornaria o principal polo de
acumulação do capital na Ásia e nos 1970 encontraria um Brasil em pleno
desenvolvimento, vivendo os melhores anos do Milagre Econômico.

2 ERRADO. Operação Pan-Americana (OPA) foi induzida na troca de cartas
pessoais entre os presidentes Juscelino Kubitschek e Dwight Eisenhower, em 28
de maio e 5 de junho de 1958.

3 ERRADO. De fato, o ministro Hermes Lima, pronunciou discurso sobre a
instalação do Grupo de Coordenação do Comércio com os Países Socialistas do
Leste Europeu – COLESTE, em 27 de dezembro de 1962. As relações
diplomáticas entre o Brasil e a Hungria foram estabelecidas em 1923 e
interrompidas em 1942 e retomadas em 1961. Brasil e Romênia estabeleceram
relações diplomáticas em 1928, e no mesmo ano a Romênia inaugurou legação no
Rio de Janeiro – sua primeira na América Latina. O Brasil retribuiu o gesto em
1929. Fechada em 1939, a missão brasileira foi reaberta em 1961, no marco da
Política Externa Independente.

4 CORRETO. De fato a Ata das Cataratas de junho de 1966 previa a concordância
dos países em “em estabelecer, desde já, que a energia elétrica eventualmente
produzida pelos desníveis do rio Paraná, desde e inclusive o Salto Grande de Sete
Quedas ou Salto do Guaira até a foz do rio Iguaçu, será dividida em partes iguais
entre os dois países, sendo reconhecido a cada um deles o direito de preferência
para a aquisição desta mesma energia a justo preço, que será oportunamente
fixado por especialistas dos dois países, de qualquer quantidade que não venha a
ser utilizada para o suprimento das necessidades do consumo do outro pais”.



17. TEORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1 ERRADO. De fato, o primeiro grande debate entre idealistas e realistas marca o
início da dimensão analítica das RI ou da conformação de um campo de estudo
das RI. Entretanto, as severas críticas de alguns estudiosos como E. H. Carr
espelhavam as imperfeições e fragilidades da ordem do entreguerras – de matiz
pretensamente liberal – mas que vai sucumbir ao realismo do militarismo e
egoísmos nacionais que levaram o mundo a guerra novamente.

2 CORRETO. O item faz alusão ao impacto de autores como Martin Wight que,
em suas palestras na London School of Economics durante os anos 1950 e sua
influência na conformação de um Comitê Britânico de estudiosos sobre o
internacional, teve uma profunda influência no estudo das RI, e no delineamento
de três tradições de pensamento: realismo, racionalismo, revolucionismo (3 Rs).

3 ERRADO. De fato, a abordagem construtivista concebe a anarquia de maneira
diversão aos realistas e neorrealistas. Contudo, consoante a proposição clássica de
Alexander Wendt, a “anarquia é aquilo que os Estados fazem dela”. Por isso, o
autor aborda a possibilidade de três culturas sobre a anarquia, uma hobbesiana,
uma lockeana e outra kantiana. Seriam três formas de se constituir,
subjetivamente, um olhar sobre como a anarquia rege ou afetam as RI.

4 CORRETO. De fato, diferentemente de neorrealistas que focam muito na
distribuição do poder no sistema internacional e no impacto da anarquia nas RI,
os neoliberais compreendem a relevância da cooperação sobre a anarquia como
forma de gerar laços de interdependência complexa que ligam as diferentes
agendas e temáticas da política internacional e geram uma teia de relações de
dependência mútua entre os países.

18. ANTÁRTICA E PROANTAR

1 CORRETO. Em 1948, os EUA sugeriu a internacionalização do continente, sob tutoria
da ONU ou gestão compartilhada de alguns países. Como contrariava o interesse de
algumas nações com conexão territorial direta como o Chile, a proposta foi rejeitada, e
uma contraproposta chilena, conhecida como Declaração de Escudero foi apresentada
com base nos princípios descritos na questão.

2 CORRETO. O Tratado da Antártica foi assinado em dezembro de 1959 e entrou em
vigor apenas em junho de 1961, após a ratificação pelos doze países signatários. A
Estação Brasileira Comandante Ferraz (EACF) foi implantada no âmbito da Operação
Antártica II, em fevereiro de 1984.

3 ERRADO. De fato, O Tratado prevê que “A Antártida será utilizada somente para fins
pacíficos''. Serão proibidas, inter alia, quaisquer medidas de natureza militar, tais como o
estabelecimento de bases e fortificações, a realização de manobras militares, assim como



as experiências com quaisquer tipos de armas”. Contudo, segundo o Artigo IV, “Nada que
se contenha no presente Tratado poderá ser interpretado como: a) renúncia, por quaisquer das
Partes Contratantes, a direitos previamente invocados ou a pretensão de soberania
territorial na Antártida”. O que incluiria o fato de que atualmente, sete países mantêm
reivindicações territoriais na Antártica, conforme indica a figura 1: Argentina, Austrália,
Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido.

4 CORRETO. o Protocolo de Madri, criado em 1991, baniu por cinquenta anos a
exploração mineral no continente antártico. O protocolo, que entrou em vigor em 1998,
declara o continente antártico como reserva natural PROIBINDO qualquer atividade
relacionada aos recursos minerais, exceto aquelas relativas a pesquisas científicas. Após
cinquenta anos da entrada em vigor do protocolo (em 2048, portanto), qualquer parte
consultiva poderá solicitar sua revisão. Segundo Artigo XII, “O presente Tratado pode ser
modificado ou emendado em qualquer tempo, por acordo unânime das Partes
Contratantes”.

19. NOVAS AMEAÇAS, CRIME ORGANIZADO, TERRORISMO

1 ERRADO. Na verdade, foi após os atentados do 11 de setembro de 2001 que os
EUA passaram a se preocupar efetivamente e concretamente com o terrorismo na
América do Sul. Após os ataques, os EUA passaram a apoiar iniciativas dos países que
integram a Tríplice Fronteira, como o Mecanismo 3 + 1.

2 CORRETO. O acordo de cooperação policial aplicável aos espaços fronteiriços entre
os Estados Partes do Mercosul foi assinado em Bento Gonçalves (RS), pelos
chanceleres do bloco, durante a “LV Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e
Estados Associados”. O Acordo possibilitará que autoridades policiais possam
ingressar no território da outra Parte, quando estiverem perseguindo uma ou mais
pessoas que cruzem a fronteira para escapar. Isto será feito em comunicação e
coordenação com a autoridade policial de fronteira da outra parte e com o objetivo de
efetuar a apreensão preventiva das pessoas perseguidas, a proteção dos indícios e/ou
evidências relacionados, dentro dos limites legais exigidos.

3 CORRETO. De fato, a Declaração de Brasília da Cúpula dos BRICS de 2019 enfatiza
“a importância de um ambiente aberto, seguro, pacífico, estável, acessível e
não-discriminatório para as tecnologias da informação e comunicação (TICs)”. A
temática seria aprofundada por Grupo de Trabalho específico no sentido de reforçar
o combate do uso indevido das TICs para atividades criminosas e terroristas.

4 ERRADO.  O Decreto nº 10.452, que promulgou o texto do Acordo Quadro de
Cooperação entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados para a
Criação de Equipes Conjuntas de Investigação. O acordo, firmado pela República
Federativa do Brasil, em San Juan, em 2 de agosto de 2010, já tinha como objetivo
intensificar o trabalho de cooperação entre países membros do Mercosul no combate
ao crime organizado transnacional por meio do estabelecimento de investigação
conjunta entre os países.



20. SOBRE A OEA

1 CORRETO. Intitulada “Democracia Representativa”, a Resolução 1080 foi votada e
aprovada em 5 de junho de 1991, durante o 21º período de sessões da Assembleia Geral
da OEA. Durante o mesmo período, foi aprovado também o chamado “Compromisso de
Santiago com a Democracia e a Renovação do Sistema Interamericano” que reafirmou o
elo entre a democracia, a segurança hemisférica, o respeito aos direitos humanos e o
desenvolvimento. Em 11 de setembro de 2001 foi aprovada na primeira sessão plenária da
OEA, Carta Democrática Interamericana.

2 CORRETO. A convenção interamericana contra a corrupção é de 1996, tendo sido
ratificado pelo Brasil em 07/10/2002. Tem como foco ações relacionadas à corrupção,
direta ou indiretamente, por um funcionário público ou pessoa que exerça funções
públicas.

3 CORRETO.  A manifestação oferecida pelo governo brasileiro se situa na proposta de
enquadrar a reação dos países latino-americanos no âmbito do TIAR, como uma resposta
articulada da América Latina à ação diplomática e militar dos EUA. Na Vigésima Quarta
Reunião De Consulta de Ministros Das Relações Exteriores da OEA houve movimento
de condenação da ameaça terrorista nas Américas e de solidariedade continental com os
EUA (21 de setembro de 2001). Depois, o Brasil iria suavizar seu apoio de uso da força
militar na região a favor do uso dos instrumentos multilaterais disponíveis para combater
o terrorismo.

4 ERRADO. De fato, a declaração faz menção a preocupação com as atividades que “redes
do Hezbolá continuam a realizar em algumas áreas do hemisfério ocidental” e pontuaram
“as ações recentes de Estados da região no sentido de contra-arrestar as atividades das
redes do Hezbolá”.

21. BRASIL E MISSÕES DE PAZ

1 CORRETO. Atualmente, o Brasil participa com 258 efetivos em nove missões das
Nações Unidas (dados de março de 2020): UNIFIL (Líbano), UNMISS (Sudão do Sul),
MINURSO (Saara Ocidental), MINUSCA (República Centro-Africana), MONUSCO
(República Democrática do Congo), UNAMID (Darfur), UNFICYP (Chipre), UNISFA
(Abyei) e UNMHA (Iêmen).

2 ERRADO. A pergunta, ao falar de funcionários brasileiros, induz a se pensar o efetivo de
pessoas que não são militares. Enquanto MONUSCO e UNMISS possuem de fato o
quadro com maior número de funcionários. O Brasil contribui majoritariamente na
UNIFIL com militares que compõem a tropa da missão.



3 CORRETO. Agindo de acordo com o Capítulo VII da Carta da ONU, a Missão
Multidimensional de Estabilização Integrada das Nações Unidas na República Centro
Africana (MINUSCA) foi autorizada pelo CSNU a utilizar-se de todos os meios
necessários para garantir o seu mandato, o que inclui: apoiar o processo de transição de
governos; facilitar assistência humanitária; apoiar o uso da justiça e do Estado de direito;
o desarmamento; a desmobilização de tropas; reintegrar propriedades e repatriar civis
dentro da sua área de jurisprudência.

4 ERRADO.  O Conselho de Segurança autorizou a MINUSMA a usar todos os meios
necessários, dentro dos limites de suas capacidades e áreas de desdobramento e autorizou
as tropas francesas a usarem todas as medidas necessárias para intervirem quando sob
ameaça série e iminente”. Algo que é bem diferente de AUTORIZAR o uso da força para
cumprir sua missão.

22. BRASIL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS COM A ÁFRICA

1 CERTO. De fato, o Egito é o principal destino das exportações brasileiras na África. O
BRICS não tinha como intenção principal aumentar as exportações comerciais do Brasil
para o continente africano.

2 ERRADO. Em 1974, ano da Independência nacional da Guiné-Bissau e reconhecimento
imediato brasileiro e com o reconhecimento de Angola em 11 de novembro de 1975, o
Brasil materializou mudanças dos parâmetros nacionais de interpretar o mundo e uma
atitude de renovada confiança por parte de sua diplomacia. Nada obstante, a presença
internacional do Brasil contra o colonialismo vinha de décadas anteriores.

3 CORRETO. A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) foi criada em
1986 pela Resolução 41/11 da Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU, atendendo
à iniciativa brasileira de promover a cooperação econômica e comercial, científica e
técnica, política e diplomática e a manutenção da paz na região. Ao falar que a OTAS foi
derrotada e que a ZOPACAS acabou contando com a participação de países que
desejavam a OTAS, parece ser uma menção a Argentina que nos anos 1970/1980 havia
apoiado a OTAS e depois se juntou a proposta da ZOPACAS. Além do Brasil, outros 23
países são signatários da ZOPACAS: África do Sul, Angola, Argentina, Benin, Cabo
Verde, Camarões, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São
Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e Uruguai.

4 CORRETO.  Em novembro de 2013, realizou-se, em Brasília, a I Sessão do Mecanismo
de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria, ocasião em que foram criados nove Grupos de
Trabalho (GTs) sobre agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento agrário, temas
consulares e jurídicos, defesa, mineração, energia, comércio e investimentos, cultura e
infraestrutura. Algo específico


