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Regras Especiais de Procedimento para o Gabinete de Crises da 

Presidência da República Federativa do Brasil (Gabcrises) 

 

1. Representações 

As representações do Gabinete serão em duplas. 

 

2. Data de início do Gabinete 

A data de início dos trabalhos do Gabinete é 3 de janeiro de 2003. Trata-se de um comitê 

histórico, portanto, os delegados não poderão cometer anacronismos. A utilização de 

informações deve seguir a evolução temporal do comitê.  

 

3. A assessoria do Gabinete 

3.1. A assessoria (mesa) é responsável pela coordenação da reunião, por assegurar a 

veracidade da discussão e por acrescentar acontecimentos reais que a permeiam, 

bem como seus resultados. 

3.2. Os representantes poderão solicitar informações à assessoria, que decidirá sobre 

sua relevância e o tempo para fornecê-las ou não. Os representantes não poderão 

impor um tempo limite para que tal informação seja fornecida. 

3.3. Cabe à assessoria responder e julgar a relevância e o tempo de resposta às atas de 

ordem enviadas pelos representantes. As mesmas regras se aplicam às informações 

solicitadas. 

3.4. A palavra final em qualquer questão ou ocorrência em pauta durante o debate 

provém, única e exclusivamente, da secretaria, que considera a hierarquia do 

Gabinete de Crises (vide anexo I). 
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4. Fluxo do debate  

4.1. Rodada de discursos iniciais 

4.1.1. A primeira sessão de cada dia será aberta com a rodada inicial de discursos, na 

qual os representantes serão chamados, um por vez, para fazer seus 

pronunciamentos. O objetivo é expressar as expectativas individuais sobre a 

sessão que se seguirá. 

4.1.2. Os pronunciamentos serão feitos na seguinte ordem: 

• Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) 

• Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República (SAEI-GSI) 

• Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

• Embaixada do Brasil em Washington  

• Missão Permanente do Brasil nas Nações Unidas  

• Ministério da Defesa  

• Comando da Marinha 

• Alto Comando do Exército 

• Comando da Aeronáutica 

• Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

• Ministério de Minas e Energia  

• Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de 

Minas e Energia 

• Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) 

• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

• Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

4.1.3. Quando chamados, os representantes poderão realizar seu discurso ou passar a 

vez. Se optarem por passar a vez, os representantes terão, necessariamente, que 
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proferir seus discursos na rodada subsequente. Abstenções não serão 

permitidas. 

 

4.2. Consultas informais 

4.2.1. Após a rodada de discursos iniciais, as discussões serão realizadas a partir de 

um debate formal-informal. 

4.2.2.  Nas coordenações de grupo, os representantes serão divididos nos seguintes 

grupos:  

4.2.2.1.  Grupo de Questões internacionais e Comunicação:  

• Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

• Embaixada do Brasil em Washington  

• Missão Permanente do Brasil nas Nações Unidas  

• Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

4.2.2.2. Grupo de Questões Econômicas e Sociais: 

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

• Ministério de Minas e Energia  

• Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério 

de Minas e Energia 

• Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) 

• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  

4.2.2.3. Grupo de Questões de Segurança e Defesa: 

• Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) 

• Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República (SAEI-GSI) 

• Ministério da Defesa  

• Comando da Marinha 

• Alto Comando do Exército 

• Comando da Aeronáutica 
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• Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

4.3. Rodada de discursos finais 

Ao final da última sessão de cada dia, será realizada uma rodada final de discursos, 

quando os representantes expressarão suas considerações finais acerca dos debates 

ocorridos durante o dia. Nessa rodada, serão aplicadas as mesmas regras da rodada inicial 

de discursos. 

4.4. Tempo de discursos 

4.4.1.  As rodadas iniciais e finais de discursos terão o tempo de discurso de 1 minuto 

e 30 segundos por representante; 

4.4.2. O tempo limite de discursos no debate fomal-informal é de 1 minuto. Contudo, 

se a mesa considerar necessário, poderá interferir, podendo alterar o tempo 

limite para o discurso. 

 

5. Participações externas no Gabinete 

Se algum representante do Gabinete deseja convidar um indivíduo ou representante de uma 

organização ou governo para participar das deliberações do comitê (sem direito de voto) –

como o Presidente da República, por exemplo –, ele deverá submeter um pedido escrito à 

Mesa, que perguntará se algum representante do Gabinete se opõe ao convite. Se não houver 

objeções, o convite será emitido. 

 

6. Documentos 

6.1. Informe Ministerial 

Nesse documento, equivalente ao antigo “Documento de Posição Oficial”, os 

representantes do Gabinete de Crises devem colocar o posicionamento do órgão ao qual 

pertencem em relação ao tema a ser debatido: “A questão do Iraque”. 

6.2. Atas de ordem 
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6.2.1. As atas de ordem contém as decisões individuais de cada representante, e 

devem estar de acordo com a competência de seus cargos. Elas devem ser 

enviadas para a assessoria do Gabinete para que a ação seja tomada e produza 

efeito sobre a discussão. Por exemplo: o IPEA decide elaborar simulações 

estatísticas sobre a oscilação do preço do petróleo em curto, médio e longo 

prazo.  

6.2.2.  A definição das consequências e dos resultados de uma ata de ordem é uma 

prerrogativa exclusiva da assessoria do Gabinete.  

6.2.3.  As atas de ordem deverão seguir o modelo do Anexo II. Ademais, o 

representante deverá assinalar se a ata é secreta ou não. Na ausência dessa 

indicação, a assessoria compreenderá que a ata é pública e poderá anunciá-la 

aos demais representantes. 

6.3. Notas 

As notas podem ser enviadas a qualquer momento para a assessoria e/ou demais 

representantes do Gabinete e têm como objetivo de solicitar informações ou de 

estabelecer a comunicação entre os membros. Por exemplo: questionamento de qual é o 

posicionamento da Argentina sobre uma possível guerra no Iraque. As notas deverão 

seguir o modelo do Anexo III. 

6.4. Documento final – Relatório Oficial 

6.4.1.  O Relatório Oficial é o documento final do Gabinete de Crises e representa a 

posição do mesmo sobre o tema debatido. O documento final deve seguir o 

modelo apresentado no Anexo IV. 

6.4.2. O relatório deve apresentar quais equilíbrios seriam rompidos com a possível 

invasão do Iraque; quais os impactos para o Brasil; e que oportunidades seriam 

apresentadas. 

 

7. Tomada de decisão (fase de ação) 

7.1. Aprovação do documento por consenso  
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7.1.1. A tomada de decisão deverá ser feita por consenso, isto é, não há possibilidade 

de objeções ao documento final.  

7.1.2.  Definido o consenso, o Gabinete entrará em uma consulta de 10 minutos para 

elaborar a apresentação do Relatório Oficial ao Presidente da República. Nesse 

momento, os representantes deverão decidir que pontos do Relatório serão 

apresentados. 

7.1.3.  Após a consulta, o Ministro do GSI e o Secretário da SAEI/GSI deverão 

apresentar o relatório ao Excelentíssimo Presidente da República Sr. Luiz Inácio 

Lula da Silva.  

7.1.4. Após as considerações do Presidente da República, o Gabinete prosseguirá à 

rodada final de discursos, na qual os representantes terão um minuto e meio 

para expressar suas considerações finais a respeito dos trabalhos do Gabinete.  

7.2. Ausência do consenso 

7.2.1. Caso não haja consenso, a tomada de decisão sobre o rascunho de Relatório 

Oficial será feita por uma rodada de discursos, na qual os representantes 

deverão expressar seu posicionamento. Cada representante terá 30 segundos 

para expressar seu voto e apresentar a justificativa do mesmo. A ordem dos 

pronunciamentos será a mesma da rodada inicial de discursos.  

7.2.2.  Após a rodada de discursos, o Gabinete entrará em uma consulta de 10 minutos 

para elaborar a apresentação da Nota Explicativa ao Presidente da República. 

Nesse momento, os representantes deverão decidir que pontos da Nota serão 

apresentados.  

7.2.2.1. A Nota Explicativa deverá especificar porque não foi possível chegar ao 

consenso, além de mencionar os principais pontos de convergência e 

discordância. A nota explicativa deverá seguir o modelo apresentado no 

Anexo V. 
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7.2.3. Após a consulta, o Ministro do GSI e o Secretário da SAEI/GSI deverão 

apresentar a Nota Explicativa ao Excelentíssimo Presidente da República Sr. Luiz 

Inácio Lula da Silva.  

7.2.4. Após as considerações do Presidente da República, o Gabinete prosseguirá à 

rodada final de discursos, na qual os representantes terão um minuto e meio 

para expressar suas considerações finais a respeito do trabalho do Gabinete.  
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Anexos 

Anexo I – Hierarquia  

 

Presidente da República 

Gabinete de Segurança 
Institucional da 
Presidência da 

República (GSI) 

Secretaria de 
Acompanhamento e 

Estudos Institucionais 
(SAEI-GSI) 

Ministério da Defesa  

Alto Comando do 
Exército 

Comando da 
Aeronáutica 

Comando da Marinha 

Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) 

Embaixada do Brasil em 
Washington  

Missão Permanente do 
Brasil nas Nações 

Unidas  

Ministério de Minas e 
Energia  

Secretaria de Petróleo, 
Gás Natural e 
Combustíveis 

Renováveis 

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) 

Secretaria de 
Comunicação Social da 

Presidência da 
República 

Agência 
Brasileira de 
Inteligência 

(ABIN) 
 

Petróleo Brasileiro 
S.A. (PETROBRAS) 

 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

(IPEA) 
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Anexo II - Modelo de Ata de Ordem 

 

Anexo 2 – Modelo de Nota 

 

 

 

 

Ata de Ordem 

*Secreta ou não 

 

Gabinete de Crises da Presidência da República Federativa do Brasil. 

 

 

Eu, Ministro da Defesa, gostaria de enviar um contingente de 300 homens para o Iraque a 

fim de ajudar os Estados Unidos no combate a Saddam Hussein. 

 

Brasília, 03 de janeiro de 2003.  

 

Titular: José Viegas Filho 

Ministro da Defesa 
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Anexo III – Modelo de Nota 

 

 

 

Nota 

 

Gabinete de Crises da Presidência da República Federativa do Brasil 

.  

Eu, Ministro da Defesa, gostaria de saber qual é nosso contingente de armas, tanques, 

aviões e homens disponíveis no atual momento, assim como está a vigilância das 

fronteiras brasileiras. 

 

Brasília, 03 de janeiro de 2003.  

 

Titular: José Viegas Filho 

Ministro da Defesa 

 

 

 

3, 
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Anexo IV – Modelo de Relatório Oficial 

GabCrises     

 G(FAMUN)/4/2 

Gabinete de Crises da  
Presidência da República  
Federativa do Brasil   

 
Distr.: Geral  

 [Dia] de Janeiro de 2003 
Original: Português 

 

Nona sessão do FAMUN 

Gabinete de Crises da Presidência da República Federativa do Brasil 

A questão do Iraque 

 

Relatório Oficial 
A. INTRODUÇÃO 

1. (...) 

 

B. ROMPIMENTO DE EQUILÍBRIOS 

[Elencar as principais mudanças em diferentes áreas (político, militar, econômica e social) que 
ocorreriam com a possível invasão do Iraque]. 

2. (...) 

 

C. IMPACTOS 

[Elencar os impactos da possível invasão do Iraque para o Brasil, em diferentes áreas]. 

3. (...) 

 

D. OPORTUNIDADES 

[Elencar as oportunidades que seriam apresentadas ao Brasil com a possível invasão do Iraque] 

4. (...) 
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Brasília, 6 de setembro de 2016. 

[Assinatura de todos os membros do 

Gabinete] 

Anexo 4 – Nota explicativa 

GabCrises      G(FAMUN)/4/2 

Gabinete de Crises da  
Presidência da República  
Federativa do Brasil   

 
Distr.: Geral  

 [Dia] de Janeiro de 2003 
Original: Português 

 

Nona sessão do FAMUN 

Gabinete de Crises da Presidência da República Federativa do Brasil 

A questão do Iraque 

 

Nota Explicativa 
 

Excelentíssimo Presidente da República, 

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 

 

O Gabinete de Crises informa que não houve um consenso entre os representantes para que 

um Relatório Oficial fosse elaborado. Os principais pontos de concordância foram: 

1. (...) 

2. (...) 

 

Os principais pontos de discordância foram: 

3. (...) 

4. (...) 
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Brasília, [dia] de janeiro de 2003. 

[Assinatura de todos os membros do Gabinete] 


