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Regras Especiais do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 

 

1. Quórum 

1.1. O quórum mínimo necessário para abertura da sessão é dois terços (2/3) do número total de 
delegações; 

1.2. Para a aprovação de questões relacionadas ao documento final, nomeadamente rascunho de 
resolução, emendas e divisão do rascunho de documento, é necessária a presença de pelo menos 
dez membros do Conselho de Segurança. 

2. Maiorias 

2.1. Para a aprovação de questões relacionadas ao documento final, nomeadamente rascunho de 
resolução, emendas e divisão do rascunho de resolução, são necessários nove votos afirmativos, 
estando entre eles os cinco votos afirmativos dos membros permanentes; 

2.2. Para a aprovação das demais questões, uma maioria simples é exigida, a não ser que indicado 
diferente ao longo dessas Regras Especiais. 

3. Agenda  

Durante a revisão de regras, antes da primeira sessão, os delegados podem indicar ao Presidente temas 
que desejam discutir nos tópicos A e B. O Secretário irá então organizar uma agenda informal que será 
usada durante o evento. 

 

4. Fluxo do debate 

4.1. Encontros Públicos: 

4.1.1. Debate: voltado à discussão de conflitos em um determinado país. Não-membros envolvidos 
diretamente podem ser convidados a participar. Segue o modelo do Debate Formal das 
Regras Gerais de Procedimento; 

4.1.2. Briefings: servem para apresentar aos presentes determinado tema. Quando são reuniões 
específicas, não há participação de não-membros. Estes só podem ver os briefings quando 
eles ocorrem nos debates abertos ou nos debates. Os briefings são seguidos por consultas 
informais; 

4.1.3.  Adoção: é a fase de ação do CSNU. Há um rascunho de resolução e os membros do CSNU já 
sabem seu voto e seus discursos. Essa reunião é pública e seguida por um Declaração 
Presidencial; 

4.2. Encontros Privados 
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Não há registro da reunião e incluem não-membros convidados. Ao final do encontro é 
obrigatória a emissão de uma declaração presidencial. Seguem o modelo do Debate Formal-
Informal das Regras Gerais de Procedimento; 

 
4.2.1.1. Consultas informais: não há registro da reunião, há uma agenda informal definida e não-

membros convidados podem participar das discussões com os membros do CSNU. 
Seguem o modelo dos Debates Informais das Regras Gerais de Procedimento; 

4.2.1.2. Coordenação de grupo: membros e não-membros do Conselho podem se reunir em seus 
grupos políticos para alinhar suas posições e negociar os rascunhos de resolução. Os 
grupos políticos são: 

4.2.1.2.1.                  P-3: França, Reino Unido e Estados Unidos; 

4.2.1.2.2. P-2: China e Rússia; 

4.2.1.2.3. Membros não permanentes e observadores:  

• Angola 

• Canadá (não-membro) 

• Egito 

• Espanha 

• Índia (não-membro) 

• Irã 

• Japão 

• Malásia 

• Nova Zelândia 

• República da Coreia (não-
membro) 

• República Popular Democrática 
da Coreia (não-membro) 

• Senegal 

• Ucrânia 

• Uruguai 

• Venezuela 
 

5.  Declaração Presidencial:  

Declarações presidenciais podem ser emitidas, após a aprovação consensual por todos os membros 
do CSNU, nos seguintes casos: 

 
5.1. Após encontros públicos ou privados, resumindo o conteúdo dos debates; 

5.2. Após crises para apresentar ao público a decisão do Conselho; 

5.3. Ao final do evento, caso o Conselho não consiga aprovar uma resolução para um, ou ambos, o(s) 
tópico(s). Nesse caso, a declaração deve apresentar os principais pontos acordados do rascunho, 
excluindo os parágrafos controversos. 

 
6. Participações externas: 
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Os membros do Conselho de Segurança tem a possibilidade de convocar participações externas nas 
reuniões que possam, de alguma forma, contribuir para o tema sob debate. Podem ser convidados pelo 
CSNU: (a) o Secretariado e órgãos subsidiários do CSNU; (b) outros órgãos das Nações Unidas, órgãos 
subsidiários ou agências; (c) organizações regionais e intergovernamentais; ou (d) outros indivíduos. 
 
7. Documentos finais 

7.1. O documento final de ambos os tópicos do CSNU é uma resolução; 

7.2. Antes do início da elaboração de um rascunho de resolução, o CSNU deve escolher entre seus 
membros um “penholder”, que se responsabilizará pelo processo de elaboração e revisão do 
documento até que o grupo acorde uma versão final. Esse “penholder” é o apoiador oficial do 
documento. O rascunho de resolução inicial deverá indicar quais os principais pontos que devem 
ser incluídos em um documento final. Essa negociação se dá por meio de encontros privados e 
informais, que podem assumir o formato de consultas ou coordenações; 

7.3. Quando todas as ideias apresentadas forem incluídas no rascunho sob análise, o documento será 
lido, durante um encontro privado, linha por linha e alterações e/ou exclusões são negociadas. 
Para os parágrafos em que não há consenso, o Secretariado circula para os membros um texto de 
compilação que indica todas as alternativas propostas para determinado parágrafo; 

7.4. Uma vez que há um acordo sobre os pontos que o documento deve cobrir, é impressa uma versão 
azul do mesmo que indica que o rascunho está pronto para a adoção em um encontro público. Se 
não houver consenso, o documento pode ser levado à voto. A maioria exigida para a aprovação 
está indicada na Regra 2 dessas Regras Especiais. 

7.5. Quando o documento estiver pronto, o presidente do CSNU deve convocar uma reunião pública 
para a adoção do mesmo. A introdução do documento será feita pelo “penholder”, que deve 
proferir o primeiro discurso, indicando quais são os pontos principais do documento. No 
processo de votação, os membros do Conselho podem optar por proferir um discurso para a 
explicação do voto, antes ou depois do mesmo. Para tanto, o membro deve indicar ao Presidente 
sua intenção antes do início da reunião pública. Os discursos têm duração máxima de 45 
segundos. 

 

8. Apoiadores do documento final  

 
8.1 O documento possui um apoiador oficial, mas, ao longo do debate, os membros podem optar por 

se tornarem co-apoiadores do documento. Essa menção deve ser feita ou em seus discursos de 
justificativa do voto ou diretamente para a mesa. Antes da votação, um membro da Mesa deve 
indicar aos delegados a lista completa dos apoiadores com a seguinte fala: 

8.1.1 “Gostaria de anunciar que, desde a introdução do Rascunho de Resolução A/65/L.60, as seguintes 
representações se tornaram patrocinadoras: [nome dos países em ordem alfabética]”. 

8.2 Para ser levado à voto, o documento exige apenas o apoio de um membro do CSNU. Caso o 
apoiador oficial retire seu apoio, mas os co-apoiadores queiram ver o documento votado, o 
procedimento segue normalmente. 
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9. Emendas 

Ao receber as propostas de emenda, o Secretário deve organizá-las na ordem de recebimento e essa deve 
ser a ordem de análise das propostas. Se uma proposta de emenda adiciona ou deleta parte do conteúdo 
do texto, então ela deve ser votada primeiro. 
 

 

 

ANEXO - Modelo de Resolução 

 
Nações Unidas                                         S/RES/ 2289 (2016) 

 
Conselho de Segurança                           Distr.: General  

     27 Maio 2016 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Resolução 2289 (2016) 

Adotada pelo Conselho de Segurança na sua 7700˚ reunião, em 27 Maio 2016 
 
O Conselho de Segurança, 

 Recordando todas as resoluções e discursos do Presidente sobre a situação na Somalia, em 
particular as resoluções 2093 (2013), 2232 (2015) e 2245 (2015), 

 Reconhecendo a importância de consulta com os stakeholders durante a missão do Conselho de 
Segurança na Somalia, 

 Notando a necessidade de adequar o tempo aos resultados esperados da missão, e reconhecendo 
a necessidade de prolongar brevemente o mandato da Missão da União Africana na Somalia 
(AMISOM), 

 Determinando que a situação na Somalia continue sendo uma ameaça à paz e segurança 
internacionais na região, 

 Agindo sobre o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, 

1. Decide autorizar a manutenção do desenvolvimento dos membros da União Africana 
pela AMISOM, como presente no primeiro parágrafo da resolução 2093 (2013) até 8 de Julho de 
2016, de acordo com as solicitações do Conselho de Segurança à União Africana de no máximo 
22.126 soldados uniformizados, e autoriza os membros participantes da AMISOM tomarem as 
necessárias para continuar o seu mandado, de acordo com o terceiro parágrafo da resolução 2232 
(2015); 
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2. Pede o Secretário Geral para continuar a promover suporte logístico de acordo com o 
segundo parágrafo da resolução 2245 (2015); 

3. Decide manter-se ativo na questão.  

 
Referência 
 
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Resolution 2289 (2016). Adotada pelo Conselho de Segurança 
em seu 7700˚ encontro, no dia 27 de maio de 2016. S/RES/2289. Disponível em:  
 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2289(2016)>. Acesso em: 
2.jul.2016. 

 


