
 

 

  



 

   



 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Caros delegados,  

É com muito prazer que damos às boas-vindas aos senhores nessa nova caminhada para as 

discussões na Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU) do XVII Fórum FAAP. 

Preparamos este material com muita atenção para que os senhores possam se preparar. Não 

esperamos que o desempenho seja menos do que admirável! A Mesa Diretora aguarda 

avidamente pelo evento para que possamos iniciar as discussões – e que sejam produtivas e 

empolgantes.           

 Gabriel Tassára, formado em Relações Internacionais e cursando o sexto semestre de 

Ciências Econômicas na área de Economia da FAAP, participará pela sétima vez do Fórum 

FAAP. Foi staff acadêmico enquanto cursava o primeiro semestre da graduação, passou pela 

Assembleia-Geral como diretor em seis oportunidades e, agora, volta à AGNU para a décima 

sétima edição do evento.         

 Matheus Moreira, aluno do sexto semestre também de Relações Internacionais na 

FAAP, contará com a sua terceira participação como diretor  acadêmico no evento. Participou 

do XIV Fórum FAAP como staff acadêmico e, no ano seguinte, como diretor acadêmico da 

UNESCO. Na décima sexta edição do evento, atuou como diretor da AGNU e, agora, mais 

uma vez, comporá a Mesa Diretora da AGNU.      

 Gabriela Acioli é aluna do terceiro semestre de Relações Internacionais na FAAP. Sua 

trajetória no Fórum FAAP remonta o começo da sua graduação, quando participou como staff 

acadêmico da Assembleia-Geral. A incrível experiência no comitê a incentivou a participar 

como diretora na simulação estudantil Porto ONU, do Colégio Visconde de Porto Seguro, e a 

aceitar esse empolgante desafio de compor a Mesa Diretora do AGNU pela primeira vez.  

O tema dessa edição – a revisão das regras de Nelson Mandela – é de extrema 

importância para todas as nações do globo. O nome designado pelas Nações Unidas para as 

“Regras Mínimas para o Tratamento de Presos”, usado por 55 anos pelos estados. A 

reestruturação do estatuto leva agora em consideração presunções internacionais desde o 

Pacto Internacional de Direitos Civis à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos, 

além de abranger a necessidade de cuidados em casos especiais. Discorremos mais sobre o 

tema nas páginas a seguir. Desejamos aos senhores boa leitura e bons estudos. Até breve!  



 

 

HISTÓRICO DO COMITÊ 

O fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-

1648) marcou uma das principais 

mudanças na forma de organização e 

estruturação da unidade que hoje 

chamamos de Estados. Esse conflito, 

gerado pelas divergências religiosas entre 

os reinos, resultou na Paz de Westphalia 

(1648), a primeira grande conferência 

diplomática. O tratado reformulou por 

completo as relações entre os diferentes 

territórios europeus, uma vez que os 

aspectos religiosos e a ordem papal deram 

lugar aos conceitos de soberania e raison 

d’état (BUTTERFIELD, 1975).  

 O Cardeal francês Richelieu 

formulou o conceito de raison d’état com 

as premissas de que todo Estado deveria, 

acima de qualquer outro ponto, defender 

seus interesses nacionais e sua segurança. 

Pode-se afirmar que a partir desse 

momento criou-se o conceito de Estado 

como é usado nos documentos 

contemporâneos de direito internacional 

(BUTTERFIELD, 1975). Com uma 

Europa de mentalidade secular e baseada 

em Estados soberanos, os países se 

desenvolveram militarmente, formando 

instituições burocráticas e concretizando 

estruturas que defendiam seus interesses 

nacionais perante as relações externas a 

eles.     

 O Estado francês foi o que, 

comandado por Richelieu e, 

posteriormente, por Napoleão, mais 

cresceu na Europa, tornando-se a grande 

potência da época. Com tamanho poder, a 

França foi novamente causadora de 

mudanças na ordem internacional. A partir 

das guerras napoleônicas, as instituições 

antigas da Europa foram reformuladas e 

surgiram contemporaneamente ao código 

napoleônico, questões a respeito de direitos 

civis, de propriedade, entre outros 

(KISSINGER, 2012). Como ponto final 

dos conflitos na Europa durante esse 

período, o papel do Congresso de Viena, 

em 1815, se mostrou mais do que apenas 

um encerramento da guerra.  

 Estabelecido para criar um novo 

equilíbrio dentro da Europa, o Congresso 

possuía como objetivo evitar que novas 

superpotências, como a França no período 

de Napoleão, surgissem e desestabilizaram 

a paz entre os Estados (KISSINGER, 

2012). A congregação de países conhecida 

como a Pentarquia – formada pela Prússia, 

Inglaterra, Rússia, França e Áustria – 

construiu um novo sistema pelo processo 

conhecido como Concerto Europeu, no 

qual essas potências compartilham valores 

e interesses estratégicos através de alianças 

que geram um equilíbrio no continente. 

Com quarenta anos de plena paz, tais 



 

valores e interesses foram sucumbidos, 

com a ocorrência da guerra da Crimeia 

(1853-1856). Esta desfez alianças 

fundamentais para o equilíbrio de poder, e 

a Europa, mais uma vez, recorreu a uma 

nova maneira de organização 

(KISSINGER, 2012).   

 Em 1850, com o fim do Concerto 

Europeu, a nova política europeia se 

baseava no que Otto Von Bismarck, 

primeiro-ministro da Prússia, conceituou 

como Realpolitik. Agora, os países 

deveriam atuar internacionalmente, 

voltados para o ideal de poder e sempre 

com estratégias de ação bem 

fundamentadas. Pelo uso da Realpolitik, 

Bismarck unificou a Alemanha e levou o 

Estado à caracterização de superpotência 

nos anos de 1850-1890.   Com 

uma potência central na Europa, o 

equilíbrio foi desfeito e, com o passar do 

tempo, os diversos países ao redor da 

Alemanha aliaram-se, a fim de evitar o 

inevitável: uma guerra frente ao Estado 

alemão (KISSINGER, 2012). A Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) foi mais um 

palco para a mudança do sistema 

internacional. A guerra entre a Tríplice 

Aliança formada, em 1882, por Itália, 

Império Austro-Húngaro e Alemanha, 

contra Tríplice Entente, formada em 1907, 

com a participação de França, Rússia e 

Reino Unido, gerou ao fim de tudo uma 

derrota da Tríplice Aliança (NYE JR, 

2012).      

 Para fins de julgamento de guerra e 

reformulação do sistema, os países 

vitoriosos – França, Rússia e Reino Unido 

– participaram da Conferência de Paz de 

Paris em 1919, na qual os derrotados foram 

considerados culpados pela guerra e 

sofrem com as consequências econômicas, 

diplomáticas e sanções. O presidente 

americano W. Wilson tentou evitar a 

punição, engendrando os chamados 14 

pontos de Wilson.    

 O projeto colocado compreendia 14 

propostas para o estabelecimento de uma 

ordem internacional baseada na 

cooperação e na paz, buscando garantir a 

segurança dos países e evitar a guerra. No 

período pós-Primeira Guerra, Wilson 

aplicou suas medidas e propôs pela 

primeira vez na história uma organização 

internacional entre Estados, possuindo 

como objetivo a criação de um fórum de 

discussão para gerar uma melhora no 

diálogo entre os países. A organização 

denominada Liga das Nações foi criada em 

1919 e tinha como princípio basilar uma 

assembleia na qual todos os Estados 

pudessem participar e opinar de forma 

igualitária. Seu sistema de votações era 

baseado no consenso, ou
1
 seja, todos os 
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 O artigo 5o do estatuto da Liga das Nações refere-

se ao consenso nas votações, discriminando: “Salvo 

disposição contrária do presente Pacto ou das 

cláusulas do presente Tratado, as decisões da 

Assembleia e do Conselho serão tomadas pela 



 

membros deveriam votar, em acordo, na 

proposta para que ela fosse aprovada. Um 

dos pontos que gerou discordâncias na 

organização foi a inclusão da Alemanha, 

dando a ela uma oportunidade de 

argumentação.    

 O projeto foi rejeitado pelos países 

rivais na Primeira Guerra, ocasionando na 

não inclusão do país. A partir da ascensão 

de A. Hitler e das ideologias nazifascistas, 

ocasionando na Segunda Guerra Mundial 

(1939 – 1945), a organização foi dissolvida 

devido às falhas de seu papel apaziguador. 

No ano de 1945, com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, os países, após se 

depararem com as consequências do 

conflito, perceberam a necessidade de uma 

organização com os princípios colocados 

por W. Wilson, em 1918,os quais basearam 

a Liga das Nações. Porém, era necessário 

que tais princípios fossem estruturados de 

uma forma diversificada para que houvesse 

igualdade de decisões e voto entre os 

países participantes. Assim foi criada a 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Cabe ressaltar que o então presidente dos 

Estados Unidos da América, F. Roosevelt 

trabalhou, incessantemente, para a criação 

de uma instituição internacional.  

 O presidente e o primeiro-ministro 

inglês W. Churchill articularam e 

formularam diversos acordos promovendo 

                                                                                    
unanimidade dos Membros da Sociedade 

representados na reunião”. 

a paz e a união dos Estados, em razão de 

convergir os interesses comuns. A título de 

exemplo, as conferências de Moscou 

(1943-1947) e de Yalta (1945) foram 

fundamentais para a resolução da Segunda 

Guerra Mundial; os encontros de Potsdam 

(1945) e as reuniões em São o artigo 5º do 

estatuto da Liga das Nações refere-se ao 

consenso nas votações, discriminando: 

“Salvo disposição contrária do presente 

Pacto ou das cláusulas do presente Tratado, 

as decisões da Assembleia e do Conselho 

serão tomadas pela unanimidade dos 

Membros da Sociedade representados na 

reunião”. Francisco, resultando no Tratado 

de São Francisco, com a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU). A 

ONU foi idealizada como um sistema 

formado por diversos órgãos, cada um com 

sua competência específica. Assim, o 

sistema ONU tem como principais órgãos 

a Assembleia-Geral das Nações Unidas 

(AGNU), considerada o órgão central da 

organização. Na Assembleia, participam 

todos os Estados integrantes que possuem 

direito a voto unitário e individual, sem 

recurso para veto. A primeira reunião da 

Assembleia-Geral, ocorrida em Londres no 

ano de 1946, definiu que a sede 

permanente da organização seria nos 

Estados Unidos. É papel da AGNU a 

discussão de problemas que afetam as 

relações internacionais como um todo e 

problemas não solucionáveis com a 



 

atuação de toda a comunidade 

internacional. Há também o Conselho de 

Segurança, composto por cinco membros 

permanentes sendo eles: Estados Unidos, 

Rússia, China, Reino Unido e França
2
. 

Nesse órgão, são tratados os assuntos 

relevantes para a paz e segurança 

internacional. Fazem parte das Nações 

Unidas: a Assembleia-Geral, o Conselho 

de Segurança, Conselho de Tutela, o 

Conselho Econômico e Social, a Corte 

Internacional de Justiça e o Secretariado. É 

importante ressaltar que o Conselho de 

Tutela não opera mais, uma vez que o 

Palau se tornou independente, em 1994. 

Este último é o corpo de funcionários 

internacionais que são escolhidos em 

reunião da Assembleia-Geral.  

 Em 1945, a ONU possuía 51 

membros, que foram signatários da 

chamada Carta das Nações Unidas, 

assinada em 26 de julho de 1945, em São 

Francisco, Estados Unidos. Em 24 de 

outubro de 1945, a Carta de São Francisco 

entrou em vigor após ser ratificada pelos 

Estados signatários. No preâmbulo da 

Carta, fica visível os interesses da 

organização:  

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES 

UNIDAS, resolvidos a preservar as 

gerações vindouras do flagelo da guerra, 

que por duas vezes, no espaço da nossa 

vida, trouxe sofrimentos indizíveis à 

                                                           
2
 Em 1947, o que se denominava China 

correspondia somente à sua porção insular, 
conhecida atualmente como Taiwan. 

humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos 

fundamentais do homem, na dignidade e 

no valor do ser humano, na igualdade de 

direito dos homens e das mulheres, assim 

como das nações grandes e pequenas, e a 

estabelecer condições sob as quais a justiça 

e o respeito às obrigações decorrentes de 

tratados e de outras fontes do direito 

internacional possam ser mantidos, e a 

promover o progresso social e melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade 

ampla. (ONU, 1945.p.3).  

   

Seguindo esses ideais, a ONU se 

tornou uma organização aceita por diversos 

Estados, ganhando legitimidade para 

solucionar questões democraticamente 

entre os membros integrantes.  

 Atualmente, a AGNU é composta 

por 193 países-membros e alguns Estados 

observadores, como é o exemplo do 

Vaticano e a Palestina. 
3
 O número pode 

aumentar, tendo em vista que o direito de 

se tornar membro cabe a todas as nações, 

as quais se comprometam a seguir os 

princípios da Carta e estiverem aptas a 

cumprir essas obrigações, segundo a 

avaliação dos Estados já membros.  

HISTÓRICO DO PROBLEMA 

Com a criação das Nações Unidas e 

com a Carta da ONU de 1945, foi 

instituído um sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, com regras 

                                                           
3
 A lista dos membros observadores pode ser 

encontrada em: 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym
bol=A/INF/70/5>. Acesso 10 dez. 2017. 



 

universais para ajudar a criar um parâmetro 

e uma medida de análise das relações entre 

os países e as gestões internas dos mesmos. 

O documento da ONU conhecido 

atualmente como Regras de Mandela 

(emhomenagem ao ex-presidente sul-

africano) é uma atualização do documento 

“Regras Mínimas para o Tratamento de 

Presos” aprovado pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas. 

 Os padrões mínimos de tratamento 

de prisioneiros foram adotados em 1957 

em Genebra e revisados em 2015. A 

Assembleia-Geral da ONU aprovou as 

revisões de forma unânime em 17 de 

dezembro 2015. Nelson Mandela passou 

27 anos na prisão, submetido a violações 

de direitos    

 Humanos, que ainda são cotidianas 

nos presídios de todo o mundo. Sua 

experiência no cárcere fez com que as 

Nações Unidas batizassem esse conjunto 

de parâmetros internacionais para o 

tratamento de presos como “Regras de 

Mandela”.     

 O objetivo dessas regras, conforme 

se entende no próprio documento, não é 

descrever um sistema penitenciário 

modelo, mas estabelecer princípios e 

regras de uma boa organização 

penitenciária e da prática relativa ao 

tratamento dos presos, razão pela qual se 

deixa claro que dadas às variações de 

condições jurídicas, sociais, econômicas e 

geográficas existentes no mundo, essas 

regras servem para o estímulo constante de 

superação das dificuldades práticas, sem, 

no entanto, se mostrarem impositivas de 

um todo (CAPPELLARI, 2016).  

 O princípio fundamental que 

lastreia todas as regras é o de serem as 

mesmas aplicadas imparcialmente, ou seja, 

sem qualquer tipo de discriminação. 

Superado isso, as regras se dividem, sendo 

algumas de aplicação geral, atingindo toda 

e qualquer categoria de presos, e outras, de 

aplicação especial, com incidência, 

portanto, a apenas determinada categoria 

de presos (CAPPELLARI, 2016).  

 As de aplicação geral dizem com o 

registro, separação, locais destinados aos 

presos, higiene pessoal, roupas de vestir e 

de cama, alimentação, exercício físico, 

serviços médicos, disciplina e sanções, 

instrumentos de coação, informação e 

direito de queixa dos presos, contatos com 

o mundo exterior, biblioteca, religião, 

depósito de objetos pertencentes aos 

presos, notificações de mortes, doenças e 

transferências, transferências de presos, 

pessoal penitenciário e inspeção 

(CAPPELLARI, 2016).   

 O documento atual manteve na 

integralidade o anterior, mas trouxe 

inovações, tais como: fixou um teto para o 

isolamento solitário em 15 dias; proibiu 

que presas parturientes fossem algemadas 

no parto e pós-parto; no que tange as 



 

mortes de presos dentro do sistema 

penitenciário, impôs a necessidade de 

monitoramento do sistema prisional por 

órgãos externos e independentes; 

proibindo, ainda a revista vexatória de 

crianças (CAPPELLARI, 2016).  

 As regras são vistas como as 

primeiras, e frequentemente as únicas, 

fontes de padronização relacionadas ao 

tratamento de prisioneiros, e são parte de 

uma regulação para monitorar e acessar as 

prisões. Abaixo algumas das 122 regras 

presentes no documento “Regras Mínimas 

das Nações Unidas para o Tratamento de 

Reclusos”:  

“Regra 1 Todos os reclusos 

devem ser tratados com o respeito inerente 

ao valor e dignidade do ser humano. 

Nenhum recluso deverá ser submetido a 

tortura ou outras penas ou a tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes e deverá 

ser protegido de tais atos, não sendo estes 

justificáveis em qualquer circunstância. A 

segurança dos reclusos, do pessoal do 

sistema prisional, dos prestadores de 

serviço e dos visitantes deve ser sempre 

assegurada.  

Regra 2.1. Estas Regras 

devem ser aplicadas com imparcialidade. 

Não deve haver nenhuma discriminação 

em razão da raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou outra, origem 

nacional ou social, património, nascimento 

ou outra condição. É necessário respeitar 

as crenças religiosas e os preceitos morais 

do grupo a que pertença o recluso.  

2. Para que o princípio da não 

discriminação seja posto em prática, as 

administrações prisionais devem ter em 

conta as necessidades individuais dos 

reclusos, particularmente daqueles em 

situação de maior vulnerabilidade. As 

medidas tomadas para proteger e promover 

os direitos dos reclusos portadores de 

necessidades especiais não serão 

consideradas discriminatórias.  

Regra 3 A detenção e 

quaisquer outras medidas que excluam 

uma pessoa do contato com o mundo 

exterior são penosas pelo fato de, ao ser 

privada da sua liberdade, lhe ser retirado o 

direito à autodeterminação. Assim, o 

sistema prisional não deve agravar o 

sofrimento inerente a essa situação, exceto 

em casos pontuais em que a separação seja 

justificável ou nos casos em que seja 

necessário manter a disciplina.” (UNODC, 

2015).  

Essas foram regras de aplicação geral, 

dentro desse grupo existem divisórias com 

regras especificas para: alojamentos, 

higiene pessoal, vestuário e roupas de 

cama, alimentação, exercício e desporto, 

serviços médicos e outros.   

 As normas também incluem, pela 

primeira vez, um guia sobre o que deve ser 

permitido nas revistas íntimas, assim como 

o reconhecimento de que profissionais 

independentes de saúde têm o dever de se 

recusar a participar de torturas e maus-

tratos.     

 Mesmo após a revisão do 

documento, e o estabelecimento de novas 

diretrizes, diversos países encontram 

dificuldades ou mesmo não seguem essas 

regras, dessa forma é necessário avaliar os 

avanços conquistados e as dificuldades 

encontradas para melhorar e transformar 

essas regras em algo efetivo no mundo.  

RESLUÇÕES ANTERIORES 

O avanço acerca os padrões mínimos de 

tratamento de reclusos inicia-se em 1955 

com uma resolução adotada pela ONU em 

um Congresso das Nações Unidas para a 



 

Prevenção do Crime e o Tratamento dos 

Delinquentes, realizado em Genebra. A 

resolução foi aprovada pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas 

apenas dois anos depois, em 1957.  

 As recomendações do Conselho 

Econômico da ONU sobre as regras foram 

apenas para que a sua adoção e aplicação 

nos estabelecimentos penitenciários e 

correcionais sejam favoravelmente 

encaradas; que o Secretário-Geral seja 

informado de cinco em cinco anos dos 

progressos feitos relativamente à sua 

aplicação e que os Governos adotem as 

medidas necessárias para dar a mais ampla 

publicidade possível às Regras Mínimas, 

não apenas junto dos organismos públicos 

interessados, mas também junto das 

organizações não governamentais que se 

ocupam da defesa social.   

 No documento oficial da 

Organização, sua primeira observação 

preliminar deixa claro que as regras 

procuram unicamente estabelecer os 

princípios de uma boa organização 

penitenciária e as práticas relativas ao 

tratamento de reclusos de acordo com o 

pensamento da época e não descrever um 

modelo de um sistema penitenciário. A 

resolução reconhece que como no sistema 

internacional existem grandes disparidades 

econômicas,  

sociais, geográficas, políticas e uma grande 

variedade de condições legais, nem todas 

as regras poderiam ser aplicadas em todos 

os lugares de forma indistinta e 

permanente, porém deveriam ser vistas 

como um estímulo de esforços constantes 

para ultrapassar dificuldades práticas na 

sua aplicação. Como uma última ressalva, 

afirma que o estabelecimento das regras é 

um processo em evolução constante, onde 

podem surgir novas ideias e a adoção de 

novas práticas, seguindo sempre os 

princípios das Nações Unidas e da Carta 

dos Direitos Humanos, uma vez que as 

regras foram justamente estabelecidas 

acerca das divergências no tratamento dos 

reclusos e os direitos humanos. 

Inicialmente, as regras foram separadas em 

duas partes na resolução.  

  Na primeira parte trata das 

matérias relativas à administração geral 

dos estabelecimentos penitenciários e é 

aplicável a todas as categorias de reclusos; 

já a segunda parte contém as regras que 

são especificamente aplicáveis às 

categorias de reclusos de cada secção. 

Contudo, as regras da seção A, aplicáveis 

aos reclusos condenados, serão também 

aplicadas às categorias de  

reclusos a que se referem às seções B, C e 

D, desde que não sejam contraditórias com 

as regras específicas destas seções e na 

condição de constituírem uma melhoria de  



 

condições para estes reclusos.  

 Todas as decisões tomadas com a 

resolução de 1957 trouxeram mudanças 

significativas para o sistema carcerário de 

muitos países, como uma contenção do 

poder punitivo, porém, com o passar dos 

anos e com o início do extremo 

desequilíbrio da população prisional de 

muitos países, com graves casos de 

superlotação, que resultaram na falha desse 

sistema, em surtos de doenças dentro das 

prisões e muitas mortes, além de que após 

sessenta anos depois da sua criação, as 

regras continuam sendo desrespeitadas por 

muitos países, com o Brasil, país com a 

quarta maior população carcerária no 

mundo, atrás somente dos Estados Unidos, 

China e Rússia. Em 2015, a resolução do 

Conselho para o Tratamento de 

Delinquentes foi revisado pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, 

mudando o nome original para “Regras de 

Nelson Mandela”, em homenagem ao 

presidente sul-africano, que passou 27 anos 

na prisão por lutar pelos direitos humanos 

globais, igualdade, democracia e pela 

promoção da paz.    

 A nova resolução discutida 

manteve aspectos da original na sua 

integralidade, porém, trouxe novas 

aplicações, mais específicas, sendo elas: 

fixou um teto para o isolamento solitário 

em 15 dias; proibiu que presas parturientes 

fossem algemadas no parto e pós-parto; no 

que tange às mortes de presos dentro do 

sistema penitenciário, impôs a necessidade 

de monitoramento do sistema prisional por 

órgãos externos e independentes; 

proibindo, ainda, e, também, a revista 

vexatória de crianças. O documento 

buscou uma abordagem mais humana com 

o intuito de preservar a dignidade dos 

presos, garantir o acesso à saúde física e 

mental como parte da ressocialização e 

controlar as punições e o abuso do poder 

dentro das cadeias e prisões.   

 As Regras de Mandela, assim como 

a resolução anterior (1955), mantêm claro 

a sua posição de que o documento não 

possui intenções de criar um modelo de um 

sistema carcerário internacional, mas 

unicamente estabelecer princípios e regras 

de uma boa organização penitenciária e da 

prática relativa ao tratamento dos presos. O 

princípio fundamental que lastreia todas as 

regras é o de serem as mesmas aplicadas 

imparcialmente, ou seja, sem qualquer tipo 

de discriminação. Superado isso, as regras 

se dividem, sendo algumas de aplicação 

geral, atingindo toda e qualquer categoria 

de presos, e outras, de aplicação especial, 

com incidência, portanto, a determinada 

categoria de presos, como as grávidas, os 

doentes e trans.    

 Além do nome do documento como 

uma homenagem a Nelson Mandela, os 

Estados-membros também decidiram 

ampliar o escopo do Dia Internacional 



 

Nelson Mandela, comemorado anualmente 

em 18 de julho, para que fosse também 

utilizado para promover condições 

humanas de aprisionamento, lembrando 

que os presos continuam fazendo parte da 

sociedade e valorizando o trabalho dos 

funcionários das prisões e dos assistentes 

sociais.     

 O documento mais recente da ONU 

visa trazer um lastro mínimo, do que 

entende plausível e viável a ONU em 

termos de execução penal, ou seja, essas 

seriam as condições básicas para que se 

possa falar em execução penal digna, 

humana e não degradante daqueles que 

vivem nesse sistema.  

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Os sistemas penitenciários são 

administrados de acordo com as 

legislações estabelecidas em cada país, 

seguindo os seus parâmetros 

socioeconômicos, uma vez que as prisões 

são sustentadas pelo dinheiro público, 

justificando assim a disparidade 

apresentada entre esse sistema nos diversos 

países. Nem mesmo aqueles que são 

considerados como desenvolvidos estão 

ilesos aos problemas que assolam as 

penitenciárias, como é o caso dos Estados 

Unidos, país com a maior quantidade de 

presos no mundo, totalizando 2.217.947 

encarcerados (entre homens, mulheres e 

presos temporários), sendo o equivalente a 

25% de toda a população encarcerada no 

mundo, levando a uma intensa 

superlotação das prisões no país, causando 

problemas de saúde e higiene, não 

cumprindo com cláusulas apresentadas nas 

Regras de Nelson Mandela, ponto central 

de discussão deste comitê, afligindo assim 

os direitos humanos daqueles que estão em 

custódia do estado.    

 Esse cenário de superlotação se 

reflete em inúmeras violações de direitos 

humanos que afetam uma parcela 

específica da população: pessoas negras, 

jovens e das periferias. É fato que algo 

precisa ser feito, mas é preciso ter cuidado 

com os modelos que são propostos. O mais 

comuns, usado principalmente pelos países 

liberais, é a privatização das penitenciárias, 

visto como uma forma que o detento 

trabalhe para permitir a sua reinserção na 

sociedade e diminuir a reincidência, que 

seria exatamente o propósito das 

instituições penitenciárias.  

  Nesse cenário, uma empresa 

privada seria a responsável pela 

administração da prisão, cuidando da 

estrutura e de tudo aquilo necessário para 

manter o preso de maneira digna e dentro 

dos parâmetros mínimos estabelecidos 

pelas Regras de Nelson Mandela, porém, a 

custódia do preso pertence ao Estado, uma 

vez que somente Ele possui o direito de 

punir um cidadão. Existem diferentes tipos 

de privatização, são elas: a total - em que a  



 

construção e o gerenciamento da prisão 

passa do Estado a uma empresa privada 

(comum nos Estados Unidos, onde tem a 

maior concentração de penitenciárias 

privadas); o arrendamento - a construção 

da prisão fica a cargo de uma empresa 

privada, que a aluga ao Estado para que 

esta a gerencie; a privatização de serviços - 

construção e gerenciamento ficam sob o 

poder do Estado, que contrata empresas 

privadas para a execução de determinados 

serviços, como alimentação, educação e 

assistência médica (comum nas 

penitenciárias brasileiras); as prisões 

industriais - a prisão funciona como uma 

fábrica onde as pessoas nela presas 

assumem o papel de empregadas da 

empresa e, por fim, o último modelo de 

privatização, cogestão (parceria público-

privada) - em que o Estado e a empresa 

privada dividem a administração da prisão, 

sendo cada um determinado a uma área, 

por exemplo segurança e alimentação. 

 Um dos argumentos mais comuns 

para a defesa do sistema de privatização 

dentro do universo carcerário é a redução 

de gastos do Estado. Entretanto, faltam 

pesquisas confiáveis a respeito da 

viabilidade dessa alegação. Uma pesquisa 

realizada em 2015 pela CPI do Sistema 

Carcerário apurou que o custo de uma 

pessoa presa para o poder público estadual 

variava entre R$2 mil e R$3 mil por mês.

 Em unidades com algum nível de 

participação privada, o custo era acrescido 

de mais ou menos R$2 mil reais. 

  O gasto elevado do Estado, 

segundo quem defende a privatização, 

seria usado para investir em serviços de 

melhor qualidade, e a lógica empresarial 

seria mais eficiente para incentivar a 

pessoa presa a trabalhar e gerar renda. Em 

médio prazo, o Estado conseguiria ter seus 

gastos reduzidos. Uma pesquisa realizada 

pela Pastoral Carcerária, no Brasil, em 

2014, concluiu que, embora a qualidade 

dos serviços de fato apresentem melhora, a 

gestão privada não eleva a 

empregabilidade.    

 Os EUA, adotados como referência 

na privatização do sistema carcerário, 

anunciaram em 2016 que deixariam 

gradativamente de utilizar esse modelo. A 

decisão foi tomada após análise dos 

resultados de uma pesquisa realizada pelo 

Departamento de Justiça sobre prisões 

privadas. Segundo o documento, os 

estabelecimentos apresentaram maior 

número de agressões, motins e 

contrabando e menos oportunidades de 

reabilitação, além de não resultarem em 

diminuição significativa de custos.  

 Outro forte argumento utilizado 

para os defensores das privatizações é de 

que o cárcere é mais humanizado, uma vez 

que as prisões de empresas podem dar um 

maior suporte material ao encarcerado e 

proporcionar mais vagas de trabalho 



 

remunerado, pensamento ilusório quando a 

experiência das maiores partes das 

penitenciárias privadas ao redor do mundo 

mostram que existe a precarização do 

trabalho. Os encarcerados são expostos a 

atividades de risco sem oferecer qualquer 

tipo de direito em contrapartida, já que não 

é um trabalho que segue alguma legislação 

para a proteção do trabalhador e a 

exploração da mão de obra é ilimitada. 

 O Instituto Brasileiro Terra, 

Trabalho e Cidadania (ITTC) entende que 

o cárcere é, por definição, “um ambiente 

violador de direitos”, e falar em 

humanização desse espaço é ilusório. 

Ainda, o Instituto acredita que assegurar o 

acesso da população a direitos básicos, 

protegidos pelo princípio da dignidade 

humana, é um dever do Estado, que não 

pode ser repassado a uma lógica de 

mercado.    

 Alguns países do continente 

Europeu, como a Holanda e Noruega, 

prezam por um cárcere devidamente mais 

humanizado. Eles já possuem baixas taxas 

de criminalidade e apreensões, ajudando a 

manter o sistema de acordo com as Regras 

de Mandela e prezar pelos direitos 

humanos dos presos. Na Noruega, foram 

criadas as chamadas “casas de adaptação”, 

onde a rotina do preso é mantida a mais 

próxima possível da que ele teria do lado 

de fora, por isso, os presos podem fazer  

diversas atividades: jogar videogame e 

xadrez, ver televisão, cozinhar, praticar 

esportes, tocar instrumentos musicais. Isso 

coloca o país como uma das menores taxas 

de reincidência do mundo - 20%. Já a 

Holanda, possui um sistema mais liberal de 

encarceramento, permitindo que os 

detentos são autorizados a circular 

livremente por esses espaços e podem até 

usar facas para cozinhar. Adota-se, 

novamente, a ideia de que a rotina na 

cadeia não deve ser muito diferente da 

rotina fora dela. Essa abordagem ajudaria o 

preso a retomar a vida mais facilmente ao 

sair da prisão.     

 Por fim, a recuperação do preso é 

personalizada e procura abordar as causas 

que levaram a pessoa a cometer o crime. 

Assim como na Noruega, as sentenças 

também são curtas: 91% dos condenados 

na Holanda cumprem penas de um ano ou 

menos.     

 Com cada vez menos detentos, o 

governo holandês tem fechado várias 

prisões. Elas acabam servindo para outros 

fins: viram centros de triagem de 

refugiados, hotéis de luxo ou prisões para 

detentos de países vizinhos. Além disso, 

penas alternativas têm sido adotadas mais 

frequentemente pelos juízes, especialmente 

quando o indivíduo é pouco perigoso. 

 O fracasso do sistema penal não é 

tratado com seriedade na maior parte dos 

países, como por exemplo, nas prisões 



 

africanas, onde muitos dos encarcerados 

chegam a não possuir roupas, além dos 

países do continente serem grandes centros 

epidêmicos, despertando um dos maiores e 

mais cruéis problemas das prisões ao redor 

do mundo, as doenças e o precário sistema 

de saúde.    

 Segundo o documento das Regras 

de Nelson Mandela, na sessão sobre 

alojamentos, regras 12 e 13, 

respectivamente:  

“Regra 12 - 1. As celas ou 

locais destinados ao descanso noturno não 

devem ser ocupados por mais de um 

recluso. Se, por razões especiais, tais como 

excesso temporário de população prisional, 

for necessário que a administração 

prisional central adote exceções a esta 

regra deve evitar-se que dois reclusos 

sejam alojados numa mesma cela ou local. 

2. Quando se recorra à utilização de 

dormitórios, estes devem ser ocupados por 

reclusos cuidadosamente escolhidos e 

reconhecidos como sendo capazes de 

serem alojados nestas condições. Durante a 

noite, deverão estar sujeitos a uma 

vigilância regular, adaptada ao tipo de 

estabelecimento prisional em causa.  

Regra 13 - Todos os locais 

destinados aos reclusos, especialmente os 

dormitórios, devem satisfazer todas as 

exigências de higiene e saúde, tomando-se 

devidamente em consideração as 

condições climatéricas e, especialmente, a 

cubicagem de ar disponível, o espaço 

mínimo, a iluminação, o aquecimento e a 

ventilação”  

Logo na primeira linha da 12ª regra, 

é explicitado que os alojamentos ou celas 

não devem ser ocupados por mais de um 

recluso, no máximo por dois reclusos em 

algumas ressalvas, o que claramente não é 

seguido pelas administrações prisionais do 

mundo todo, mostrando não só uma falha 

nas Regras de Nelson Mandela, que não 

possuem cláusulas punitivas para aqueles 

que não a seguirem, como também mostra 

que elas foram especificadas para um 

sistema quase ilusório, em um mundo onde 

quase todas as prisões sofrem com 

superlotação, causada principalmente pela 

guerra contra as drogas e como uma 

maneira do Estado manter a população 

sobre controle, mostrando seu poder 

punitivo e eficiência, em países menos 

desenvolvidos, o sistema judiciário é falho 

e muitos reclusos chegam a morrer nas 

prisões esperando julgamento ou então 

com condenações impróprias. 

 Muitas das fatalidades que ocorrem 

nas prisões acontecem por decorrência de 

problemas adquiridos durante o período de 

reclusão, dentro dos centros penitenciários, 

por conta do excessivo número de 

detentos, falta de higiene, saúde e direitos, 

saneamento e cuidados básicos, as doenças 

se espalham de forma drástica e, 

rapidamente, principalmente nos países 

tropicais, que por coincidência possuem os 

piores índices do sistema carcerário, onde 

doenças como hepatite, tuberculose, zika 

vírus e principalmente as doenças 

transmitidas sexualmente assolam as celas 

e quase todos os reclusos, visto que são 

poucos aqueles que se salvam de alguma 

enfermidade. O precário sistema de saúde 

desses países piora ainda mais quando o 

analisamos ao nível carcerário, mostrando 



 

o descaso com os direitos humanos mais 

básico para o homem, tratados com 

remédios apenas para aliviar os sintomas 

mais perturbadores (quando possui 

medicamento disponível), vivendo no meio 

de um lugar totalmente impróprio para 

alguém doente, contraindo cada vez mais 

doenças devido ao fragilizado sistema 

imunológico, onde assim, muitos 

sucumbem à morte, até mesmo com altas 

taxas de suicídio, causado não apenas pelas 

patologias físicas, mas também pelas 

psicológicas, por viver enclausurado em 

um ambiente longe da família, 

completamente instável e sem boas 

condições para se viver. Sem o apoio e 

ajuda médica adequada, muitos preferem 

tirar a própria vida.  

Segundo a sessão “Separação de 

categorias”, regra 11 das Regras de Nelson 

Mandela:  

“Regra 11 - As diferentes 

categorias de reclusos devem ser mantidas 

em estabelecimentos prisionais separados 

ou em diferentes zonas de um mesmo 

estabelecimento prisional, tendo em 

consideração o respetivo sexo e idade, 

antecedentes criminais, razões da detenção 

e medidas necessárias a aplicar. Assim: (a) 

Homens e mulheres devem ficar detidos 

em estabelecimentos separados; nos 

estabelecimentos que recebam homens e 

mulheres, todos os locais destinados às 

mulheres devem ser completamente 

separados; (b) Presos preventivos devem 

ser mantidos separados dos condenados; 

(c) Pessoas detidas por dívidas ou outros 

reclusos do foro civil devem ser mantidos 

separados dos reclusos do foro criminal; 

(d) Os jovens reclusos devem ser mantidos 

separados dos adultos”  

A população masculina é uma 

maioria disparada nas penitenciárias, 

porém muitas mulheres estão em reclusão. 

As instituições devem ser separadas entre 

homens e mulheres, porém não diferente 

das prisões masculinas, as penitenciárias 

femininas passam pelos mesmos 

problemas, porém em menor intensidade. 

Muitas mulheres chegam à prisão grávidas, 

necessitando de um suporte hospitalar 

especial, além de acomodações diferente 

das demais presas, como uma forma de 

proteger a reclusa e a manter mais 

confortável durante esse período. Muitas 

perdem a tutela da criança para o estado 

após o desmame, caso não tenha nenhum 

parente legal que possa ter a custódia da 

criança. Além desse agravante exclusivo 

das penitenciárias femininas, elas também 

sofrem com problemas como tráfico, 

motins e a falta de saneamento básico.

 Dentro do sistema carcerário, um 

grande problema que assola as prisões são 

os preconceitos, principalmente contra a 

sociedade LGBTQI+, onde aqueles que 

pertencem a esta comunidade deveriam ter 

alojamentos especiais, para evitar a 

violência tanto física como sexual sofrida 

por esses indivíduos, que muitas vezes 

outros reclusos os usam como uma 

mercadoria por meio de ameaças para 

ganhar dinheiro e bens materiais ou até 

comida dentro da prisão.   

 Esses são os principais problemas 



 

dentre muitos que são enfrentados dentro 

das prisões do mundo todo, deixando 

explícito o descaso tanto do Estado como 

de empresas privadas com os direitos 

humanos básicos dos reclusos, mostrando 

que apesar da insistência da ONU, com a 

criação das Regras Mínimas de Tratamento 

para os Reclusos, os países não a seguem, 

pontuando uma falha nessas regras uma 

vez que não podem ser aplicadas de forma 

homogênea pelos países, uma vez que as 

disparidades socioeconômicas são muito 

grandes, levando a um sistema penal falho 

e superlotado, com problemas em quase 

sua totalidade, com a exploração do 

recluso, que sofre punições desumanas 

mesmo sendo proibido pela sessão 

“Restrições, disciplina e sanções” das 

Regras de Mandela e vivendo em um 

ambiente extremamente precário. Por isso, 

é necessária a revisão das Regras de 

Nelson Mandela para que elas possam ser 

aplicadas da maneira mais homogênea 

possível no sistema carcerário mundial, 

recuperando os direitos humanos dos 

reclusos e retomando o princípio dessa 

instituição, que é a diminuição de 

reincidência e a reinserção do preso na 

sociedade.  

PANORAMAS 

Para melhor compreender a 

relevância do tema apresentado neste guia 

de estudos, apresenta-se breves estudos 

sobre as nações, divididos a seguir em 

panoramas continentais e específicos. 

Aqui, os delegados poderão tomar essas 

informações como base para suas 

pesquisas subsequentes, tanto da nação a 

ser representada por ele quanto as de seus 

colegas.  

PANORAMAS CONTINENTAIS 

5.1.1 África  

O sistema carcerário africano pode 

ser encarado como um dos sistemas que 

mais deve enfrentar mudanças para que 

possa atingir um estado de qualidade 

aceitável para seus prisioneiros e para que 

o próprio sistema se torne confiável 

perante os olhos da população, mais justo e 

eficaz. Para isso, vemos vários problemas 

que levaram o sistema a esse ponto.  

 A superlotação pode ser vista como 

um mal do qual se derivam outras práticas 

que tornam o conjunto do sistema mais 

falho em conseguir reabilitar seus 

cidadãos. Uma das causas apontadas para 

isso é a falta de recursos disponíveis para o 

próprio sistema, que faz com que poucos 

policiais e juízes não consigam atender a 

demanda do sistema, fazendo com que 

várias pessoas fiquem com processos 

parados enquanto esperam o julgamento 

presos. Isso inclui mulheres e crianças que 

se tornam, por estarem esperando o 

julgamento e inseridas nesse meio,  



 

mais vulneráveis ao tráfico humano.

 Contudo, a África está na média 

global para mulheres encarceradas, 

representando de 1% a 6% da população 

encarcerada, enquanto para crianças, 

estima-se que esse número seja de 0,5% a 

2,5%, onde os países que mais têm 

crianças presas são a África do Sul e a 

Namíbia.    

 Vemos também no continente 

alguns sinais de progresso com relação à 

situação de seus complexos prisionais com 

posturas mais pró-direitos dos prisioneiros, 

que ajudam a combater alguns problemas 

impostos como a superlotação. 

 Apesar disso, presos políticos 

também são um problema grave que é 

abrangido pelo sistema e que vão contra os 

direitos humanos e políticos. Embora 

algumas práticas estejam mudando e 

inspirando a mudança, ações concretas 

ainda devem ser tomadas.  

5.1.2 América do Norte  

A América do Norte contém o país 

com a maior população carcerária do 

mundo, os Estados Unidos da América. 

Por meio de leis de combate ao tráfico de 

drogas estabelecidas durante a 

administração de Nixon e Reagan e, mais 

recentemente, leis mais rígidas com 

relação à imigração ao longo do governo 

de Donald Trump, conseguimos entender o 

porquê o sistema estadunidense é se não o  

maior, um dos mais inflados do mundo. 

40% dos presos nos Estados Unidos são 

negros, enquanto apenas 13% da 

população estadunidense ao todo é afro-

americana, o que pode apontar para 

desigualdades sociais e chama atenção para 

leis que podem ter sido feitas com um viés 

intencional para atingir parte da população 

mais específica, e como isso pode ser 

observado em outros lugares do mundo 

também.     

 Na América do Norte, a 

privatização de presídios se tornou uma 

alternativa que promove a reabilitação da 

população encarcerada e ajuda a combater 

alguns problemas do sistema, contudo, sem 

apresentar melhoras significativas, o  

programa foi cancelado e mantido apenas 

em certos estados e municípios.  

5.1.3 América Latina  

Não há avaliações que demonstram uma 

boa reputação para os sistemas carcerários 

latino-americanos. Alguns países chamam 

atenção a isso pelo modo como 

administram seus governos e se 

posicionam perante direitos humanos e 

oposição política. Vemos isso na 

Venezuela, onde a hostilidade perante a 

partidos contrários aos governos de Chávez 

e mais recentemente a Maduro têm feito 

com que presos políticos se tornem um 

sintoma de um governo autoritário. No 



 

Brasil podemos observar problemas de 

superlotação que se assemelham ao 

estadunidense, em que maioria da 

população encarcerada é da camada mais 

pobre da população, o que pode ser 

assimilado a uma consequência de 

legislações e posturas adotadas por 

lideranças na guerra contra as drogas. 

Contribuindo também para a 

marginalização de grupos na sociedade e 

desconfianças entre a população e o 

sistema judiciário.   

 Segundo a ONU, nenhum sistema 

na América Latina é humano, o que foi 

apontado após motins que levaram à morte 

de vários presos hondurenhos, o que não é 

um caso isolado, mas sim um ponto que 

reflete o que a região como um todo 

enfrenta.  

5.1.4 Ásia  

Na Ásia podemos observar algumas 

das maiores populações carcerárias do 

mundo, com a China tendo a segunda 

maior, apenas atrás dos EUA. A região tem 

alguns sistemas considerados entre os mais 

brutais do mundo, onde presos políticos 

são integrados a campos de trabalho 

forçado.     

 A pouca transparência de governos 

da região sobre seus sistemas e a situação 

dos presos já levaram a denúncias de 

órgãos como a anistia internacional e 

Human Rights Watch, o que fez o governo 

chinês abolir seus campos e libertar os 

presos dessas condições em 2013. Hoje já 

temos suspeitas confirmadas de campos de 

concentração na região noroeste no país, 

onde grande parte da população é 

muçulmana e considerada uma ameaça 

terrorista ao país.    

 O sudeste asiático e a Coreia do 

Norte também são regimes que chamam 

atenção visto a pouca transparência do 

governo e posturas anticrime mais rígidas 

sobre o governo de Duterte nas Filipinas, 

especialmente na guerra às drogas, que tem 

mostrado ao redor do mundo contribuir 

para o aumento da população carcerária 

sem trazer a infraestrutura para abrigar 

esse aumento de presos, o que leva a 

superlotação e degradação dos direitos 

humanos desses detentos. 5.1.5 Europa 

 A Europa foi capaz de produzir 

contrastes nos sistemas prisionais não só 

com relação a si mesma. Na medida em 

que sistemas exemplares são mantidos em 

países como a Holanda e Noruega, 

podemos observar países que têm sistemas 

cuja violação de direitos humanos está 

presente, como no caso da Rússia, onde 

denúncias contra os direitos humanos já 

foram feitas por ativistas de dentro de seus 

campos de trabalho remunerado. O sistema 

em uso agora não mais é o de gulags, que 

foi substituído pelo sistema de colônias de 

trabalho.  



 

Em casos de boas práticas, a 

Noruega e Holanda têm sistemas liberais 

de prisão, que dão a seus presos rotinas 

mais parecidas com a vida fora da detenção 

para melhor reabilitá-los. Tais medidas 

como o fechamento de presídios 

demonstram a efetividade do programa, o 

que também deve ser analisado de acordo 

com as leis e práticas que são utilizadas 

pelo sistema judiciário desses países, que 

além de terem sistemas efetivos, têm uma 

quantidade de presos muito baixa quando 

comparadas a outros países.  

5.1.6 Oceania  

Cenários que chamam atenção na 

Oceania são mais específicos, como o caso 

da Austrália e de Nauru, onde a primeira 

mantém em Nauru campos com refugiados 

que buscam entrar no país insular, dando 

pouco apoio ou atenção básica para estes.

 Também vale se notar sobre as 

posturas dos governos com relação aos 

direitos humanos e como pode haver 

contradições entre as atitudes tomadas e as 

esperadas e como denúncias de 

organizações do terceiro setor podem 

influenciar a comunidade internacional a 

tomar medidas para que seus vizinhos se 

retratem em relação a problemas 

apresentados e denunciados.  

5.2 Panoramas específicos  

5.2.1 Estados Unidos  

O crescente autoritarismo e 

políticas anti-imigrantes trazem à tona uma 

nova espécie de crise a esses sistemas que 

afetam não só o sistema estadunidense, 

mas também os poderes judiciais em países 

vizinhos e como eles atuam, com enfoque 

na região da América Central, de onde há 

mais demanda de refugiados para os 

Estados Unidos. Guantánamo também é 

um ponto controverso com relação a presos 

e direitos humanos para os norte-

americanos.  

5.2.2 Arábia Saudita  

Ao longo do reinado de 

Mohammed Bin Salman, o país chegou a 

ser visto como uma potência regional que 

pudesse trazer um ar novo à região 

marcada por autocracias e governos não 

seculares. Porém, já se observa que esse 

não é o caso, o que é refletido também no 

sistema prisional que abriga opositores 

políticos, ativistas e tem certa leniência 

com burocratas do governo Tal ponto pode 

ser ilustrado pelo assassinato do jornalista 

Jamal Khashoggi, em uma embaixada da 

Arábia Saudita, na Turquia, em que Bin 

Salman foi acusado de encomendar o 

crime por Khashoggi ser um opositor ao 

regime.  

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL (DPO)  

 



 

 

Cada delegação deverá entregar, na 

primeira sessão do Fórum FAAP, o 

Documento de Posição Oficial (DPO). O 

documento deverá colocar a posição do 

Estado representado pela dupla de 

delegados frente ao documento sobre as 

Regras de Mandela. A Mesa Diretora pede 

que alguns pontos-guia estejam presentes 

no texto: (1) a postura atual da nação frente 

às Regras de Mandela, e; (2) um parecer, 

justificado, sobre a necessidade de revisão 

das regras, considerando a possibilidade de 

alterações. O documento deve seguir a 

seguinte formatação:  

1. O DPO deve ter apenas 1 página, 

impresso colorido em folha A4;  

2. As margens superior, esquerda, inferior 

e direita devem medir 2 cm;  

3. Usar fonte Times New Roman, tamanho 

12, na cor preta, com espaçamento simples, 

texto justificado;  

4. Aplicar o logo da Assembleia-Geral das 

Nações Unidas no canto superior esquerdo 

e o Brasão de Armas do país no canto 

superior direito;  

5. Inserir o nome oficial do país, 

centralizado, em negrito e caixa-alta, entre 

o Brasão de Armas e o logo do comitê;  

 

 

6. Assinar, com os nomes reais dos 

delegados, no canto inferior direito, 

indicando o cargo oficial do representante 

da nação na Assembleia-Geral das Nações 

Unidas.  

Pede-se que não se faça o uso de citações e 

não é necessário listar as referências 

bibliográficas. O texto deve ser autoral de 

ambos delegados. O DPO será avaliado 

pela Mesa Diretora, que considerará a 

formatação técnica, os dois pontos-guia 

apresentados acima, a relevância e 

coerência do conteúdo trazido no texto, o 

uso correto da gramática e ortografia, 

coesão textual, além do uso culto da língua 

portuguesa.    

 Pesquisas subsequentes à leitura 

deste Guia de Estudos são fortemente 

recomendadas para a melhor preparação 

dos senhores delegados; reitera-se aqui a 

importância de fontes de pesquisa 

confiáveis. Vide o tópico seguinte para 

indicações de referências de reflexão 

importantes para as discussões.  

CONSIDERAÇÕES 

Após a atenta leitura deste Guia de 

Estudos, a Mesa Diretora encoraja os 

delegados a aprofundarem-se nos estudos 

referentes às representações e o tema 

colocado aqui. Caso os senhores tenham 

interesse, buscar na íntegra o documento  



 

 

“Regras de Mandela” pode ser 

proveitoso. É indicado, principalmente, 

que os senhores façam algumas reflexões 

para que as discussões sejam mais 

proveitosas durante o XVII Fórum FAAP. 

 Colocam-se algumas questões para 

reflexão, sendo essas importantes para a 

formulação do posicionamento da 

delegação frente às discussões referentes às 

Regras de Mandela: 

 (1) Como esse acordo interfere nas atuais 

políticas dos países?  

(2) Quais são os desafios dos países em 

priorizar essa pauta?  

(3) Quais as divergências existentes sobre 

essa temática?  

Caso os senhores delegados desejem 

redigir uma proposta de agenda anterior ao 

início do evento, a Mesa Diretora pede que 

a redação seja coerente com a 

complexidade do tema e as possíveis e 

discrepantes posições das nações frente à 

temática. Quaisquer propostas de agenda 

serão discutidas amplamente por todos os 

membros da Assembleia-Geral das Nações 

Unidas após os discursos iniciais. A 

redação dessa proposta anterior ao Fórum 

FAAP não implica em maior ou menor 

nota de qualquer delegação.  
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