
MANUAL PRÁTICO DE CONFERÊNCIAS DIPLOMÁTICAS 

 

Olá, senhores delegados. A equipe CNUOI (1945) – MINIONU 15 ANOS, 

visando facilitar o trabalho de redação de documentos, decidiu elaborar este pequeno 

manual que explica, da forma mais simples possível, a estrutura de uma conferência 

diplomática. 

 

O que é uma conferência? 

 

Conferências são reuniões entre vários indivíduos ou membros de uma ou 

várias organizações nas quais são discutidos temas específicos, de interesse comum. 

As conferências diferem de outros formatos de reuniões, por exemplo, congressos, 

convenções e assembleias, em termos de tamanho e finalidade. Enquanto os 

congressos diplomáticos visam solucionar problemas políticos, na maior parte das 

vezes, com predominância das grandes potências, as conferências geralmente têm 

como objetivo estabelecer regras de direito, consagrando a igualdade das partes. 

 

O que pode ser discutido em uma conferência? 

 

A agenda de uma conferência, obviamente, varia de acordo com a natureza da 

mesma. Conferências acadêmicas, de negócios, de comércio ou diplomáticas são 

apenas alguns exemplos, entre vários outros. Contudo, independente da natureza de 

uma convenção, geralmente este tipo de reunião tem como objetivo discutir um 

problema específico ou trazer novos elementos – ou inovações – a um assunto – ou 

campo de conhecimento. 

 

Como são tomadas as decisões? 

 

Existem, basicamente, dois tipos de decisões: as procedimentais – também 

chamadas de processuais – e as substantivas – também chamadas de substanciais 

ou materiais. As primeiras dizem respeito aos métodos de trabalho ou à forma de agir 

dos membros da reunião. Decidir se um documento será votado; como será votado e 

qual será a forma de debate, por exemplo, são decisões procedimentais. Já as 

decisões substantivas dizem respeito às deliberações, isto é, o que, de fato, foi 



decidido ou resolvido sobre determinado assunto. Estabelecer uma operação militar; 

criar um novo órgão com funções específicas e decidir sobre sanções econômicas ou 

de outra natureza são alguns exemplos de decisões substanciais. 

Essas decisões são colocadas em documentos de vários tipos. Cada um destes 

documentos tem particularidades. A seguir, seguem algumas definições: 

 

 Protocolo: ordem hierárquica que codifica e determina regras que regem um 

cerimonial, oficial ou particular, bem como obriga os membros – os governos e 

seus representantes – a seguirem estas regras. 

 Ata: documento no qual são descritos todos os assuntos tratados e decisões 

tomadas em uma reunião ou em um dia ou sessão específica, caso a reunião 

dure mais de um dia. As Atas permitem que os assuntos tratados não sejam 

esquecidos e retomados, se necessário. 

 Tratado: acordo resultante da convergência das vontades de dois ou mais 

atores internacionais, formalizado em um texto escrito, com o objetivo de 

produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Em outros termos, é um 

mecanismo pelo qual os indivíduos estabelecem e assumem direitos e 

obrigações entre si. 

 Resolução: o termo é geralmente usado para designar decisões de um órgão 

internacional ou nacional que possui competências em área – temática ou 

geográfica – específica. O texto de uma resolução tem valor jurídico, mas pode 

ser vinculativo ou não. 

 Carta: acordo constitutivo, isto é, tratado que cria, estabelece, funda, forma, 

organiza ou compõe algo a partir da junção de vários elementos e que submete 

todos os membros aos seus artigos. 

 

Como são executadas as decisões? 

 

Existe uma diferença clara entre dizer que aceita determinadas decisões e 

colocar em prática aquilo que foi decidido. Obviamente, o simples fato de alguém dizer 

que fará algo não implica que realmente o faça. Nesse sentido, historicamente foram 

estabelecidas algumas regras de procedimento e etapas a serem seguidas na 

elaboração de tratados. Algumas dessas etapas dizem respeito, justamente, à 



validade do tratado, isto é, a oficialização do compromisso assumido. De forma geral, 

as etapas de elaboração de um tratado são: 

 Negociação: é a fase inicial do processo de conclusão de um tratado. Nesta 

etapa, os negociadores, geralmente chefes de Estado, se reúnem em grandes 

conferências ou congressos com a finalidade de gerar entendimentos ou 

acordos em relação a uma temática específica. 

 Assinatura: é a manifestação do consentimento em relação àquilo que foi 

acordado. A assinatura do tratado é diferente da assinatura da Ata ou da 

assinatura da Proposta de Resolução. 

 Assinar a Ata significa que o representante esteve presente na 

reunião ou na sessão na qual a Ata foi redigida e confirma que 

aquilo que está escrito no documento de fato aconteceu na 

reunião. Mesmo que o delegado não concorde com o que foi 

discutido ou decidido, ao assinar a Ata ele confirma que, de fato, 

aconteceu. Isto é, confirma o acontecimento e não o 

consentimento. 

 Assinar a Proposta de Resolução ou de Emenda significa que 

o delegado deseja ver o referido documento em debate. Não 

necessariamente o delegado concorda o todo ou parte do 

documento, mas apenas que deseja discuti-lo de forma mais 

detalhada. 

 Assinar o Tratado significa que a representação se submete ou 

deseja se submeter àquilo que foi decidido pelo documento. 

 Ratificação: é a confirmação da assinatura e ato que dá validade ao tratado, 

uma vez que é através desta ação que um Estado se obriga ao tratado. Em 

outros termos, é o ato pelo qual a autoridade nacional competente informa às 

autoridades correspondentes dos outros Estados a aprovação do documento. 

 Promulgação: diz respeito a um ato jurídico, de natureza interna, pelo qual o 

governo de um Estado afirma a existência de um tratado por ele celebrado e o 

preenchimento das formalidades exigidas para a sua conclusão. A 

promulgação ocorre, geralmente, após o depósito da ratificação. Como o 

tratado não é fonte de direito interno, a promulgação garante a sua execução 

no direito interno. 



 Publicação: é a condição essencial para o tratado ser aplicado no âmbito 

interno. Publica-se no Diário Oficial da União o texto do tratado e o Decreto 

Presidencial. 

 Depósito de ratificação: ato pelo qual as Castas de Ratificação são 

arquivadas junto ao país ou órgão multilateral depositário. A entrada em vigor 

internacional do acordo multilateral dependerá do cumprimento de certos 

requisitos que se estipulam em seu próprio texto, em geral a soma de certo 

número de ratificações e depósitos.  

 Entrada em vigor: um tratado entra em vigor na forma e na data ou nas 

condições previstas no tratado ou acordadas pelos Estados negociadores. 

Alguns tratados preveem que o documento só entrará em vigor após o deposito 

de um número de ratificações. Em caso de ausência de tal disposição ou 

acordo, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigar-se pelo 

tratado seja manifestado por todos os Estados negociadores. 

 

Dicas para a CNUOI (1945) 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional se reunirá 

com o objetivo de repensar o sistema de segurança coletiva, por meio da criação de 

uma nova organização internacional capaz de manter a paz e a segurança. Desse 

modo, ao final dos debates, o documento final deverá ter o formato de Carta. Para 

facilitar a elaboração deste documento, a cada sessão, os delegados deverão produzir 

uma Ata que apontará todos os tópicos discutidos e as decisões tomadas. Ao final da 

Conferência, as decisões colocadas em Ata deverão ser dispostas na Carta que terá 

que ser votada novamente e assinada. Sugere-se, ainda, que seja especificado na 

Carta as condições para a entrada em vigor da mesma. 

O tempo de debate, no entanto, será relativamente curto, o que dificulta a 

discussão de todos os tópicos da Agenda e a elaboração de todos estes documentos, 

e, como é ideal que todos os tópicos sejam discutidos e resolvidos, sugerimos um 

cronograma de tarefas. Antes, gostaríamos de relembrar a nossa Agenda e o 

Cronograma Oficial do Comitê. 

 

Agenda da CNUOI (1945) 

 



A) Propósitos e princípios da nova organização internacional; 

B) Órgãos subsidiários; 

B1) A composição destes órgãos. 

C) Procedimentos para solucionar controvérsias pacificamente; 

D) Ações relativas à ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão. 

 

Cronograma oficial da CNUOI (1945)* 

* Sujeito a alterações. 

Dia/Hora 12/10 13/10 14/10 15/10 

09:00 – 10:00  Whorkshop – Júlio 2ª sessão 4ª sessão 

10:00 – 11:00  Whorkshop – Yana 2ª sessão 4ª sessão 

11:00 – 12:00  Revisão de regras 2ª sessão 4ª sessão 

12:00 – 13:00  Almoço Almoço Almoço 

13:00 – 14:00  Almoço Almoço 5ª sessão 

14:00 – 15:00  1ª sessão 3ª sessão  

15:00 – 16:00  1ª sessão 3ª sessão  

16:00 – 17:00  1ª sessão 3ª sessão Cer. de encerramento 

17:00 – 18:00  1ª sessão 3ª sessão  

18:00 – (...) Cer. de abertura    

 

O tempo de debate, então, ficará da seguinte forma: 

 

- 1ª sessão: das 14:00 às 18:00 = 4 horas de debate; 

- 2ª sessão: das 09:00 às 12:00 = 3 horas de debate; 

- 3ª sessão: das 14:00 às 18:00 = 4 horas de debate; 

- 4ª sessão: das 09:00 às 12:00 = 3 horas de debate; 

- 5ª sessão: das 13:00 às 14:00 = 1 hora de debate. 

- Total: 15 horas de debate. 

 

Cronograma de Tarefas 

 

O cronograma de tarefas é uma sugestão dos trabalhos que devem ser 

concluídos a cada sessão. A Mesa, na intenção de ajudar que os assuntos sejam 

discutidos com o maior aproveitamento de tempo possível, sugere o cronograma 

abaixo. A decisão, no entanto, de como proceder diante destes assuntos será, 

exclusivamente, dos delegados. Caso a sugestão da Mesa não seja acatada pelo 

comitê, os delegados deverão estabelecer outro cronograma, podendo, para isto, 

alterar a Agenda. 



 

Sessão Duração Dia/Hora Tarefas 

1ª sessão 4 horas 13/10 das 14:00 às 18:00 Discutir e resolver o tópico A da Agenda; 
Iniciar discussões sobre o tópico B. 

2ª sessão 3 horas 14/10 das 09:00 às 12:00 Resolver o tópico B da Agenda; 
Iniciar discussões sobre o tópico C; 

3ª sessão 4 horas 14/10 das 14:00 às 18:00 Resolver os tópicos C e D da Agenda. 

4ª sessão 3 horas 15/10 das 09:00 às 12:00 Iniciar a redação da Carta. 

5ª sessão 1 hora 15/10 das 13:00 às 14:00 Concluir a redação da Carta e assinar. 

  

Posteriormente será publicado nas redes de comunicação oficiais do Comitê 

um manual de como elaborar uma Carta e um modelo de Ata de reunião. O layout 

destes documentos ficará sob responsabilidade da equipe CNUOI (1945), mas o texto 

é de responsabilidade dos delegados. 

Se o comitê não conseguir, em virtude do limite de tempo, redigir uma Carta, a 

sessão “final” deverá ser adiada ao invés de encerrada e as Atas dos dias anteriores 

serão arquivadas. Caso isto aconteça, a questão será dada como não resolvida. 


