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RESUMO 

Esta nota técnica tem o objetivo de arrolar os atos bilaterais firmados pelo Brasil com 
os países África do Sul, China, Índia e Rússia, entre 1988 e 2018, assim como 
aqueles trilaterais celebrados no âmbito do Forum de Diálogo IBAS e plurilaterais 
firmados no âmbito da Cooperação BRICS, desde o seu advento, assim como tecer 
considerações gerais a respeito desses novos mecanismos e da cooperação 
internacional sul-sul.  

Palavras-chave: 

Cooperação internacional. Atos internacionais bilaterais, trilaterais e plurilaterais. 
Brasil. África do Sul. China. Índia. Rússia. IBAS. BRICS. 

ABSTRACT 

This paper aims at listing the bilateral treaties celebrated by the Brazilian government 
with South Africa, the Popular Republic of China, India, and Russia, from 1988 to 
2018, as well as those concerning the IBSA Forum and the BRICS Cooperation ever 
since their outset. General remarks concerning these new mechanisms and the 
south-to-south international cooperation are also made along this paper. 

Key words: International cooperation. Bilateral, trilateral, and plurilateral treaties. 
Brazil, China, India, Russia and South Africa. IBSA. BRICS. 
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DA AGENDA NORMATIVA ENTRE O BRASIL E OS DEMAIS PAÍSES 
INTEGRANTES DAS PLATAFORMAS IBAS E BRICS (1988-2018) 

1. INTRODUÇÃO1 

Tem sido reiteradamente lembrado que o Brasil é um dos poucos 

países do mundo que mantém relações diplomáticas com todos os demais membros 

da Organização das Nações Unidas.  

Nesse sentido, afirma Mauro Vieira (2015)2 que se pode 

compreender a política externa do país como universalista, procurando aproximar-

se de países de diferentes regiões e níveis de desenvolvimento, o que permite 

termos “...uma política externa voltada para o nosso desenvolvimento, por meio da 

ampliação de oportunidades de comércio e de investimento, sem alinhamentos 

automáticos ou rivalidades prejudiciais aos nossos interesses”. Ademais, 

Num mundo em que as transformações são aceleradas e em que 

os avanços científicos e tecnológicos são capazes de alterar a 

geografia do poder, devemos estar sempre atentos para que nossa 

ação externa contribua para o estabelecimento de parcerias em 

setores estratégicos como ciência, tecnologia, inovação, educação e 

infraestrutura, todos eles fundamentais para assegurar a 

competitividade de nossa economia.3 

Para Flávio Damico (2015) 4, o Fórum IBAS (IBAS, ou IBSA, na sigla 

em inglês – India, Brazil and South Africa) e o BRICS (formado com as iniciais de 

“Brazil, Russia, India, China and South Africa”) são duas iniciativas de política 

externa importantes e voltadas para mudar a inserção e a participação brasileira no 

concerto internacional. Em sua opinião, “IBAS e BRICS apresentam uma história de 

contrastes”, constituindo dois novos agrupamentos que se começaram a formar a 

                                            
1  Os autores colocam-se à disposição e agradecem, desde já, as observações que possam vir a complementar 

ou suprir eventuais lacunas ou falhas existentes no corpo do presente trabalho, nos seguintes endereços 
eletrônicos: maria.camino@camara.leg.br e jose.menck@camara.leg.br  

2  VIEIRA, Mauro Iecker. Sessão de Abertura, 17 de novembro de 2015, p 19-31 Brasília: Funag, 2017. In: 
FUNAG, O Brasil e as tendências no cenário internacional, p. 29 Brasília Coleção Eventos. IV Conferência 
sobre Relações Exteriores: o Brasil e as tendências do cenário internacional. LIMA, S. [org]. 

3  Id, ibidem, p.285: Painel 6: BRICS e IBAS, p.283-322. 
4  DAMICO, Flávio. Op. cit., p.287. 

mailto:maria.camino@camara.leg.br
mailto:jose.menck@camara.leg.br
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partir de 2003, sinalizando um caminho inovador para a política externa brasileira, 

muito embora tenha havido variação significativa no desenrolar de um e outro grupo. 

Esses dois mecanismos de diálogo e, mesmo, de cooperação 

trilateral e plurilateral, passaram a mostrar novas tendências, no âmbito da 

cooperação internacional para o desenvolvimento, e têm pontos de convergência 

com a chamada cooperação sul-sul, cuja expressão teria sido originada na 

Conferência de Bandung, em 1955. 5  

A empolgante cultura de cada um dos países envolvidos certamente 

tem elementos instigantes para os demais e que podem ser contemplados, talvez 

adaptados, ou incorporados, aqui e ali, por meio de um intercâmbio salutar. Afinal, 

os movimentos migratórios e o relacionamento entre os povos contribuem 

positivamente para o desenvolvimento das sociedades e, ao longo do tempo, vários 

exemplos dessa interação podem ser vislumbrados na literatura, na arte, na cultura. 

Assim, no final deste texto, mediante pequenos exemplos pontuais, 

procuramos ilustrar o que a África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia, por meio de 

sua literatura e da sua arte, têm comunicado em relação à sua cultura. São excertos 

escolhidos aleatoriamente, advindos de diferentes momentos do percurso histórico 

desses países, mas que nos podem dar uma mostra de como as cooperações entre 

os povos podem ser enriquecedoras, dos pontos de vistas menos esperados. Essas 

são contribuições sutis, pequenos estímulos adicionais para a adoção e o 

fortalecimento de plataformas de cooperação entre diferentes nações.  

Além dessa sensibilização cultural, que perpassa as mais diferentes 

latitudes e estratos sociais, o objetivo deste trabalho, que se reporta ao contexto 

desses dois mecanismos de cooperação, responsáveis por colocar tonalidades 

diferenciadas na cooperação sul-sul e, mesmo, sul-norte, limita-se à compilação dos 

                                            
5  “O aumento da visibilidade dos países emergentes, particularmente os países BRICS, no campo da 

cooperação internacional para o desenvolvimento tem estimulado um intenso debate entre os acadêmicos e 
profissionais. Os ‘novos doadores’ referem-se às suas práticas como "Cooperação Sul-Sul", sublinhando o 
caráter horizontal da parceria e os benefícios mútuos, em contraste com a ênfase da assistência tradicional 
na relação doador/ receptor.” Centro de Estudos e Pesquisas BRICS. Disponível em: 
<http://bricspolicycenter.org/homolog/arquivos/Programa%20%20Workshop%20CSS%20PT.pdf> Acesso 
em: 7 nov. 2017 

http://bricspolicycenter.org/homolog/arquivos/Programa%20%20Workshop%20CSS%20PT.pdf
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atos internacionais firmados pelo Brasil, individualmente, com os países que hoje 

compõem os dois grupos, tanto IBAS, quanto BRICS, bem como os instrumentos 

trilaterais e plurilaterais referentes a um e outro grupo de cooperação. 

Relacionou-se, assim, o subgrupo de instrumentos que, extraído do 

conjunto total, foi enviado à apreciação legislativa do Congresso Nacional, nos 

termos do inciso I do art. 49 da Carta Magna, entre 1988 e 2018, a fim de se poder 

verificar o estágio respectivo de sua internalização em nosso país. 

Procurou-se, dessa forma, mapear a participação normativa 

brasileira, por meio de uma ferramenta de fácil consulta que pudesse indicar ou 

assinalar a evolução do processo brasileiro de internalização desses compromissos, 

tanto entre os cinco países, quanto no âmbito dos dois grupos. 

Após notícia desses mecanismos de cooperação e da apresentação 

das tabelas contendo os atos internacionais celebrados tanto com os países 

mencionados, quanto no âmbito dos processos de cooperação por eles iniciados, 

ofereceremos nossas principais ponderações a respeito dos dados obtidos e, no 

último capítulo, tecemos considerações complementares e finais.  

Desejamos que, com a leitura deste texto, também o leitor possa, na 

esteira da experiência vivenciada para a elaboração deste trabalho, perceber que 

novas músicas (no sentido de novos pensares) podem surgir do encontro de sons 

tão diferentes: reunidos, formam melodias, que, conquanto tocados em latitudes tão 

diversificadas, estão, apenas aparentemente, separados. 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O Forum IBAS é a mais antiga entre as duas plataformas de 

cooperação e foi lançado em 6 de junho de 2003, por meio da Declaração de Brasília, 

três anos antes do surgimento, em 2006, da cooperação BRIC (Brasil, Rússia, Índia 



12 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

e China) que, com o ingresso posterior da África do Sul, em 2011, passou a ser 

conhecida pelo acrônimo BRICS. 6  

O IBAS, para o Itamaraty, “congrega as três grandes democracias 

multiétnicas do mundo em desenvolvimento” 7 e atua em três vertentes principais: 

coordenação política, cooperação setorial e Fundo IBAS.  

A VII Reunião da Coordenação Ministerial Trilateral do IBAS, 

ocorrida em 17 de outubro de 2017, teve, como produto final, um comunicado 

conjunto8, no qual os três países participantes, pela voz de seus chanceleres, 

enfatizaram a necessidade de uma coordenação e cooperação mais próximas, entre 

os países participantes do IBAS, “em vários foros multilaterais, inclusive na 

Organização das Nações Unidas; Organização Mundial do Comércio; Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual e o G 20”. 

Nesse sentido, os chanceleres dos três países enfatizaram, como 

características norteadoras do grupo, os seus princípios, normas e valores 

estruturais, incluindo a democracia participativa, respeito pelos direitos humanos, e 

ao Estado de Direito. Reiteraram a necessidade de que o Forum potencializasse as 

respectivas forças impulsoras e a sua identidade única como um grupo do Sul Global, 

que congrega “três grandes sociedades plurais, multiculturais e multirraciais de três 

continentes.” 9  

                                            
6  “BRICS is an acronym for the grouping of the world’s leading emerging economies, namely Brazil, Russia, 

India, China and South Africa” BRICS 2018. About BRICS. Sítio eletrônico oficial. Disponível em: 
<http://www.brics2018.org.za/what-brics> Acesso em: 8 ago. 2018  

7  BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. IBAS – Forum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul. 

Disponível em:< http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3673-forum-
de-dialogo-india-brasil-e-africa-do-sul-ibas> Acesso em:23 out. 2017 

8  BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Nota 363 veiculada em 31 de outubro de 2017:” 
[…] 2. The Ministers underscored the importance of the principles, norms and values underpinning the IBSA 
Dialogue Forum, including participatory democracy, respect for human rights, and the Rule of Law  […] 
6.The Ministers agreed on closer coordination and cooperation among IBSA countries in various multilateral 
fora including the UN, WTO, WIPO and G20. Disponível em:< http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-
imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-viii-reuniao-da-coordenacao-ministerial-trilateral-
do-ibas-17-de-outubro-de-2017 > Acesso em: 6 ago. 2018 

9  Id, ibidem. Nota 363. “§ 2: In mapping out the strategic outlook of IBSA, the Ministers reiterated the need for 
IBSA to leverage its strengths and unique identity as a grouping of the Global South, bringing together three 
large pluralistic, multi-cultural and multi-racial societies from three continents.” Nossa a tradução.. 

http://www.brics2018.org.za/what-brics
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3673-forum-de-dialogo-india-brasil-e-africa-do-sul-ibas
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3673-forum-de-dialogo-india-brasil-e-africa-do-sul-ibas
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-viii-reuniao-da-coordenacao-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-outubro-de-2017
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-viii-reuniao-da-coordenacao-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-outubro-de-2017
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-viii-reuniao-da-coordenacao-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-outubro-de-2017
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Ademais, reafirmaram o significado estratégico do IBAS, no contexto 

da dinâmica ordem global atual, como ferramenta útil para proteger e fazer com que 

os interesses do Sul avancem, no cenário global: “Eles enfatizaram a importância do 

multilateralismo e a necessidade de reforma das estruturas de governança global, 

de maneira a torná-las mais inclusivas, democráticas, representativas, transparentes 

e receptivas às necessidades do Sul” 10. 

Por outro lado “o grupo BRICS tornou-se uma importante plataforma 

para a cooperação entre mercados emergentes e países em desenvolvimento” 11 Os 

seus cinco integrantes provêm de diferentes quadrantes12 e todos integram o G20. 

Juntos, ocupam 26,46% da área total do planeta e por 42,58% da população mundial. 

Somados, detêm 13,24% do poder de voto, no Banco Mundial, e 14,91%, no Fundo 

Monetário Internacional.  

De acordo com estimativas do Fundo Monetário Internacional, 

citadas nessa mesma página eletrônica, os países do BRICS geraram 22,53% do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial, em 2015, e contribuíram com mais de 50% do 

crescimento econômico mundial entre 2005 e 2015. Esses dados sinalizam uma 

oportunidade estratégica para a criação de novos mecanismos de cooperação entre 

o Brasil e países que, conquanto possam não ter constituído uma agenda histórica 

e prioritária do radar diplomático brasileiro, apresentam significativo potencial para 

iniciativas criativas e parcerias econômico-comerciais crescentes e promissoras. 

                                            
10  Id, ibidem. Nota 363. “§ 3. In the context of today’s dynamic global order, the Ministers underscored the 

strategic significance of IBSA in safeguarding and advancing the interests of the South on the global stage. 
They stressed the importance of multilateralism and the need to reform global governance structures in order 
to make them more inclusive, democratic, representative, transparent and responsive to the needs of the 
South.” Nossa a tradução. 

11  Fatos básicos sobre o BRICS. Matéria veiculada em 26 mar. 2013. Sítio eletrônico da Embaixada da 
República Popular da China no Brasil. Início > outros tópicos > BRICS. Disponível em: < http://br.china-
embassy.org/por/ssht/brics/t1025329.htm > Acesso em: 31 jul. 2018. 

12  BRICS. Sítio eletrônico oficial. Home/ About BRICS/ What is BRICS: “Thanks to 10 years of development, 
BRICS has grown into an important platform for cooperation among emerging markets and developing 
countries. BRICS countries come from Asia, Africa, Europe and America and are all members of the G20. 
Together, they account for 26.46% of world land area, 42.58% of world population, 13.24% of World Bank 
voting power and 14.91% of IMF quota shares. According to IMF’s estimates, BRICS countries generated 
22.53% of the world GDP in 2015 and has contributed more than 50% of world economic growth during the 
last 10 years”. Disponível em:< https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/BRICS/ > Acesso em: 3 ago. 
2018. 

http://br.china-embassy.org/por/ssht/brics/t1025329.htm
http://br.china-embassy.org/por/ssht/brics/t1025329.htm
https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/BRICS/


14 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

2. METODOLOGIA 

Para que se pudesse visualizar a evolução das relações 

internacionais entre o Brasil e os seus dois outros parceiros da cooperação IBAS, 

aos quais são adicionadas a Federação da Rússia e a República Popular da China, 

para a formação da cooperação BRICS, escolheu-se fazer, a partir do ano da 

promulgação da Constituição de 1988, o levantamento normativo dos compromissos 

internacionais assumidos com os outros quatro países e encaminhados à apreciação 

do Congresso Nacional.13 

Adotar o início do ano da promulgação da atual Constituição como 

marco inicial de análise foi uma escolha discricionária, vez que era necessário 

delimitar um espaço de tempo. Partiu-se da premissa de que a nova ordem 

constitucional atualizou e revitalizou as balizas que têm sido escolhidas pelo País 

para a cooperação internacional, cenário que já começava a se descortinar no início 

de 1988. 

Nesse sentido, importante relembrar-se o atual art. 4º da Carta 

Magna, no que concerne ao filtro de mérito para as relações internacionais do País, 

a ser utilizado também na análise legislativa dos compromissos firmados com outras 

pessoas jurídicas de Direito Internacional Público e enviados ao Parlamento a partir 

daquele momento: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios:  

I. independência nacional;  
II. prevalência dos direitos humanos;  

III. autodeterminação dos povos;  
IV. não-intervenção;  
V. igualdade entre os Estados;  

VI. defesa da paz;  
VII. solução pacífica dos conflitos;  

VIII. repúdio ao terrorismo e ao racismo;  
IX. cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade;  
X. concessão de asilo político 

                                            
13  Existe a hipótese, não examinada neste trabalho, de terem sido firmados atos internacionais com esses 

países que não tenham sido ainda encaminhados ao Congresso Nacional, por decisão do Poder Executivo.  
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Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.14 

Muito embora os dispositivos constitucionais específicos relativos à 

adesão e internalização dos compromissos internacionais – quais sejam negociação, 

adesão, aprovação legislativa, promulgação pelo Presidente da República e 

publicação em diário oficial – tenham seguido a linha adotada pelo país desde as 

primeiras constituições brasileiras15 um balanceamento renovado surge a partir de 

1988. 

Sob o novo marco constitucional, o primeiro mandatário da nação, 

nos termos da competência privativa do inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, 

firma os compromissos internacionais, e o Parlamento, no exercício de competência 

exclusiva (portanto, indelegável e inderrogável), resolve definitivamente a respeito, 

nos termos da determinação cogente do inciso I do art. 49 da Constituição. 

Pode-se, então, a partir desse direcionamento, construir um quadro 

de atos internacionais encaminhados ao Congresso Nacional para serem 

submetidos à apreciação legislativa, segundo o enfoque da Constituição de 1988, já 

em vigor quando da conclusão da tramitação legislativa dos atos internacionais que 

ingressaram no Parlamento a partir de janeiro daquele ano. 

                                            
14  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Sistema de 

Informações Legislativas da Câmara dos Deputados. Portal Legislação. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/Constituiode1988.pdf> Acesso em: 21 
ago. 2018 

15  Constituição Política do Império do Brazil (Carta de Lei de 25 de março de 1924) - incisos VII e VIII do art. 
102; Art. 34, 12, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24/2/1891; art. 40, alínea ‘a’, 
da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16/7/1934 [Art 40. É da competencia exclusiva 
do Poder Legislativo: a) resolver definitivamente sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras, 
cellebrados pelo Presidente da Republica, inclusive os relativos á paz”; (sic)], bem como o art. 66, I, da 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, decretada pela Assembleia Nacional Constituinte, de 18/9/1946 
[Art. 66.  É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  I - resolver definitivamente sôbre os tratados 
e convenções celebradas com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República; (sic...)...] textos que 
guardam bastante similitude com o atual dispositivo constitucional. Textos disponíveis em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/anteriores.html> 
Acesso em: 9 abr. 2018. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/Constituiode1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/Constituiode1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/anteriores.html
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Extraíram-se, pois, do leque total de 1559 mensagens presidenciais 

contendo instrumentos internacionais firmados pelo país e enviados ao Congresso 

Nacional, entre 1988 e 2018, aqueles que foram celebrados pelo Brasil com a África 

do Sul, China, Índia e Rússia, sob a forma bilateral, assim como aqueles trilaterais 

firmados com a África do Sul e Índia, no âmbito do Forum de Diálogo IBAS, bem 

como os plurilaterais, firmados entre esses três países, mais Rússia e China, no 

âmbito da cooperação BRICS. 

Os atos internacionais bilaterais encontrados estão relacionados nas 

Tabelas 1 a 4, uma para cada um dos países participantes dessas cooperações. 

De outro lado, os atos internacionais pertinentes aos compromissos 

trilaterais, no âmbito do IBAS, e plurilaterais, referentes ao BRICS, estão arrolados 

apenas na Tabela 5, de forma conjunta. Escolheu-se não os separar, por bloco 

independente, por ser um conjunto muito pequeno, e, ainda, para se poder visualizar 

a evolução desse processo em uma mesma linha de tempo.  

Desejou-se, assim, emoldurar o contexto normativo em que essas 

duas plataformas de cooperação consideradas inovadoras, IBAS e BRICS, surgiram 

e vêm acontecendo nesses últimos quinze anos, buscando-se também os seus 

antecedentes na cooperação bilateral que, a partir de1988, foi sendo convencionada 

pelo Brasil com os seus outros parceiros em um e outro mecanismo de interlocução. 

Buscaram-se os dados pertinentes no Sistema de Informações 

Legislativas campo concernente a Projetos de lei e outras proposições, subcampo 

mensagens, construindo-se as cinco tabelas descritas acima mencionadas. 

Optou-se, ainda, como metodologia, por não se relacionarem os 

compromissos multilaterais firmados e ratificados pelo conjunto dos cinco países, no 

âmbito de outros organismos internacionais, ou, mesmo, pertinentes a blocos 

econômicos de que façam ou tenham feito parte, exceto na hipótese de eventual 

cooperação BRICS–Mercosul. 
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Não foram, assim, incluídos, na presente análise, instrumentos 

multilaterais, razão pela qual não constam, desta relação, entre outros, o Acordo 

Constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII), celebrado 

em Pequim, em 29 de junho de 2015, encaminhado ao Congresso Nacional pela 

Mensagem nº 103, de 2018, apresentada este ano ao Congresso Nacional, em 2 de 

março de 2018 16, que já conta com a adesão de mais de cinqüenta países, ou o 

Acordo-Quadro sobre o Estabelecimento da Aliança Solar Internacional (ASI), 

assinado em Nova Délhi, República da Índia, em 15 de novembro de 2016. 

Para emoldurar o contexto em que esses atos internacionais estão 

inseridos, são feitas, preliminarmente, algumas considerações acerca da formação 

e atuação dos dois grupos, BRICS e IBAS, apresentando-se, a seguir, os dados 

levantados e, ao final, tecendo-se reflexões gerais. 

3. COOPERAÇÃO SUL-SUL 

O termo Cooperação Sul-Sul (South to South Cooperation – SCC) 

teria sido cunhado na Conferência Asiático-Africana – mais conhecida como 

Conferência de Bandung. 

A Conferência de Bandung, ou Conferência Asiático-Africana, foi 

uma reunião de cúpula entre chefes de Estado asiáticos e africanos, que ocorreu 

entre 18 e 24 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia17, a convite dos primeiros-

                                            
16  Na Exposição de Motivos Interministerial nº EMI 112 00229/2017 MRE MF, datada de 13 de dezembro de 

2017, que acompanha a MSC 103/2018, lembra-se que, além do Brasil,  outros 56 (cinquenta e seis) países 
assinaram o tratado e se encontram na condição de membros fundadores em potencial do referido banco, 
cujos objetivos preconizados são “(i) promover o desenvolvimento econômico sustentável, criar riqueza e 
melhorar a conectividade da infraestrutura na Ásia mediante investimentos em infraestrutura e em outros 
setores produtivos; e (ii) promover a cooperação e a parceria regionais para enfrentar os desafios de 
desenvolvimento, por meio de estreita colaboração com outras instituições multilaterais e bilaterais de 
desenvolvimento”. Informa-se, ainda, no documento, que: “Analogamente ao que ocorre com o Novo Banco 
de Desenvolvimento do BRICS, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura constitui um mecanismo 
complementar à atuação de outros bancos multilaterais, regionais e nacionais de desenvolvimento, com 
vistas a superar o hiato significativo de recursos destinados, no plano internacional, a projetos de 
infraestrutura e as crescentes demandas enfrentadas pelas economias em desenvolvimento”. 

17  Documentos,  em francês e inglês, pertinentes à Conferência Asiático-Africana (Bandung, Indonésia) podem 
ser recuperados no Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), da Universidade de Luxemburgo. 
Sítio eletrônico: <https://www.cvce.eu/> Acesso em: 25 ago. 2018  

https://www.cvce.eu/
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ministros da antiga Birmânia, hoje Myanmar; do antigo Ceilão, atualmente Sri Lanka, 

da Índia e do Paquistão. 

Dela também participaram:  Afeganistão; Arábia Saudita; Camboja; 

República Popular da China; a antiga Costa do Ouro, hoje Gana; Egito; Etiópia; 

Filipinas; Iêmen; Irã; Iraque; Japão; Jordânia; Laos; Líbano; Libéria; Líbia; Nepal; 

Síria; Sudão; Tailândia; Vietnã, então dividido em República Popular do Vietnã, ou 

Vietnã do Norte, e República do Vietnã (ou Vietnã do Sul) e Turquia, ou seja, no total, 

participaram 23 países africanos e 6 asiáticos 18 

Era objetivo dos participantes abordar problemas de interesse 

comum, a fim de estabelecer uma cooperação econômica, cultural e política mais 

estreita, a partir daquele momento. 

O evento foi presidido pelo Presidente Sukarno, da Indonésia, 

contando, ainda, com a presença dos então mandatários Gamal Abdel Nasser, 

Presidente do Egito; Jawaharlal Nehru, Primeiro Ministro da Índia; Zhou Enlai, 

Primeiro Ministro da República Popular da China. Em seu comunicado final, os 

Estados presentes afirmaram19, entre outras coisas, que: 

1) o colonialismo e todas as suas manifestações constituem um 

mal que deveria ser rapidamente erradicado; 

2) a manutenção de povos sob o jugo, dominação e exploração 

estrangeiros constitui uma negação dos direitos humanos e 

uma violação de direitos fundamentais que contraria a Carta 

                                            
18  UDESC. Departamento de História/FAED. Oficina sobre a Conferência de Bandung, em 1955. Desafio à 

ordem bipolar? Projeto de extensão “A Aventura do Documento” Coord. Profª. Janice Gonçalves. 

Documentos, inclusive excertos do comunicado final da conferência, em português, disponíveis em: 
<http://www.labpac.faed.udesc.br/oficina_Bandung.pdf > Acesso em: 20 ago. 2018 

19  Comunicado final da Conferência Asiático-Africana, item “F”, alíneas ‘a’ a ‘d’:  
“F. […]La Conférence est d'accord : 1) Pour déclarer que le colonialisme, dans toutes ses manifestations, est 
un mal auquel il doit être mis fin rapidement ; 2) Pour déclarer que la question des peuples soumis à 
l'assujettissement à l'étranger, à sa domination et à son exploitation constitue une négation des droits 
fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et empêche de favoriser la paix et la 
coopération mondiales ; 3) Pour déclarer qu'elle appuie la cause de la liberté et de l'indépendance de ces 
peuples ; 4) Et pour faire appel aux Puissances intéressées pour qu'elles accordent la liberté et l'indépendance 
à ces peuples.” Nossa a tradução. CVCE. 
Disponível em: 
<https://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_april_1955-
en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html> Acesso em: 24 ago. 2018  

http://www.labpac.faed.udesc.br/oficina_Bandung.pdf
https://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html
https://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html
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das Nações Unidas e impede a promoção da paz e da 

cooperação internacionais”. 

Reafirmaram ainda, o apoio da Conferência à causa da liberdade e 

independência dos povos sob dominação estrangeira e conclamaram os países que, 

então, mantinham formalmente territórios estrangeiros como colônias, a tomarem as 

medidas necessárias para a sua liberação, permitindo a essas regiões tornarem-se 

Estados independentes. Ecoando os resultados dessa conferência, o Centre Virtuel 

de la Connaissance sur l'Europe -CVCE, da Universidade de Luxemburgo, enfatiza20: 

A conferência teve considerável impacto psicológico. 

Ressaltaram-se os direitos fundamentais dos povos sob colonização 

e a sua força e resistência à dominação europeia foram 

evidenciados. Sentindo que as suas posições sobre os territórios de 

além-mar estavam sob crescente ameaça, as potências europeias 

não tiveram escolha a não ser se movimentar em direção à unidade 

e preservar da melhor forma possível as relações privilegiadas com 

suas antigas colônias. A Conferência de Bandung, portanto, fez com 

que países do Terceiro Mundo emergissem e ingressassem no palco 

internacional”.  

A partir dessa conferência, o tema da cooperação entre os países 

que não ocupavam o centro do tablado no teatro internacional entrou no radar e 

outras instituições passaram a se posicionar sobre o assunto. Para a ONU-Brasil, a 

“Cooperação Sul-Sul é um mecanismo de desenvolvimento conjunto entre países 

emergentes em resposta a desafios comuns”.21  

Nesse sentido, para o economista do Banco Mundial, Igor Carneiro 

(2017), “uma tendência fascinante no mundo do desenvolvimento é o crescimento 

da Cooperação Sul-Sul, mais especificamente na modalidade de Intercâmbio de 

                                            
20  Universidade de Luxemburgo. Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE). La conférence de 

Bandung. “La conférence a une incidence psychologique très importante. Elle exalte en effet les droits 
fondamentaux des peuples colonisés et témoigne de leur force de résistance contre la domination 
européenne.Sentant leurs positions toujours plus menacées dans leurs territoires d'outre-mer, les métropoles 
européennes n'ont bientôt plus guère d'autre choix que de s'orienter toujours plus vers l'unité et de s'interroger 
sur les moyens de conserver des liens privilégiés avec leurs colonies. Ainsi, la conférence de Bandung marque 
l’entrée sur la scène internationale des pays du tiers-monde”.  
Nossa a tradução.  Disponível em: < https://www.cvce.eu/obj/la_conference_de_bandung-fr-3da59f16-567b-
4b2d-8060-4c2482e56dd9.html> Acesso em: 20 set. 2018 

21  Disponível em: <https://nacoesunidas.org/tema/cooperacaosulsul/> Acesso em: 20 out. 2017 

https://www.cvce.eu/obj/la_conference_de_bandung-fr-3da59f16-567b-4b2d-8060-4c2482e56dd9.html
https://www.cvce.eu/obj/la_conference_de_bandung-fr-3da59f16-567b-4b2d-8060-4c2482e56dd9.html
https://nacoesunidas.org/tema/cooperacaosulsul/


20 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

Conhecimentos Sul-Sul (ICSS)”. Para ele, a história mostra “...que os países 

desejam aprender com as experiências práticas de outros que atravessaram ou 

estão passando por desafios semelhantes”. Ademais, “Inovações e soluções 

desenvolvidas no Sul podem ser adaptadas em outros países em desenvolvimento 

de forma muito mais fácil e apropriada do que as projetadas no Norte e para o 

Norte”.22 

Para Élodie Brun (2016, p. 65), a inserção dos países latino-

americanos no contexto internacional, que é geralmente analisada “sob o prisma de 

suas relações determinantes com as antigas metrópoles e em seguida pelo das 

relações com os Estados Unidos”, vai, ao longo do percurso, apresentando uma 

inflexão: 

“...a partir dos anos 50 começa a surgir um processo frágil e 

instável de aproximação com países cuja independência política se 

afirma, ou, ao menos, cuja configuração política seja renovada. A 

maioria desses Estados localiza-se na África, na Ásia e no Oriente 

Médio. Durante a Conferência de Bandung, da qual a América Latina 

e o Caribe não participaram, foram tecidos os laços que se 

transformaram no Movimento Não Alinhado a partir de 1961, dessa 

vez com um engajamento crescente dos países latino-americanos. 

Entre essas destacamos as trajetórias brasileira, chilena e 

venezuelana, cujas redes diplomáticas se estenderam por meio 

dessa aproximação como Terceiro Mundo. Por isso, as tomadas de 

contato com o mundo em desenvolvimento constituem, a nosso ver, 

uma descentralização do cenário mundial. A criação desses novos 

laços torna mais complexas as relações interestatais e tem impacto 

sobre todo conjunto de sistemas.” 23 

Enfatiza, todavia, a autora que essa descoberta de novos parceiros 

“...não acarreta diminuição das relações chamadas tradicionais nem procura 

necessariamente a sua substituição”, mas abre novo leque de possibilidades pois, 

“...na lógica do path shifting, certos atos abrem novas perspectivas de reforma que 

                                            
22  Disponível em:< https://nacoesunidas.org/artigo-cooperacao-sul-sul-e-turismo-de-desenvolvimento-ou-traz-

resultados-reais/ > Acesso em: 20 out. 2017 
23  BRUN, Élodie. Mudanças no panorama internacional por meio das relações sul-sul: relações do Brasil, Chile 

e Venezuela com os países em desenvolvimento da África, Ásia e Oriente Médio, v. I, p.65-66. Brasília: 
FUNAG, 2016. Sublinhamos. 

https://nacoesunidas.org/artigo-cooperacao-sul-sul-e-turismo-de-desenvolvimento-ou-traz-resultados-reais/
https://nacoesunidas.org/artigo-cooperacao-sul-sul-e-turismo-de-desenvolvimento-ou-traz-resultados-reais/
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não estavam disponíveis anteriormente” 24, dando origem a estratégias que 

produzirão efeitos a médio ou a longo prazo, sendo pouco visíveis no início. 

Dessa percepção, foram surgindo iniciativas para o diálogo e a 

reflexão, tanto sob a chancela das Nações Unidas, quanto independentemente da 

sua estrutura. Visavam a possibilitar, a partir da troca de experiências ou de uma 

colaboração integrada, o enfrentamento e superação de desafios percebidos como 

comuns ou semelhantes, por meio de programas e projetos sob vários formatos.  

Pode-se entender, nesse contexto, tanto o advento do IBAS, quanto 

do BRICS, na esteira do que o Embaixador Flávio Damico (2015) denomina busca 

de autonomia diplomática, “centrada na diversificação ampliada de suas parcerias”25. 

Nessa linha, Neissan Besharati e Paulo Esteves (2015) 26 ponderam, 

já na introdução do artigo “Os BRICS, a cooperação sul-sul e o campo da cooperação 

para o desenvolvimento internacional”, que a última década “...foi palco de 

importantes transformações no Sistema Internacional, especialmente no campo da 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID)”. Ressaltam que, nesse 

interregno, “...países em desenvolvimento, agentes privados e organizações civis 

tornaram-se protagonistas no campo compartilhando espaços até então ocupados 

pelos chamados doadores tradicionais”.  

Para os dois pesquisadores, os países BRICS ocupam posição de 

destaque entre os chamados novos provedores da cooperação para o 

desenvolvimento internacional, trazendo, para esse campo, “um conjunto de práticas 

                                            
24  Id, ibidem, p. 66-67. A autora, nessa afirmação, cita PALIER, Bruno e BONOLI, Giuliano. Phénomènes de 

Path Dependence et reformes des systèmes de protection sociale (Revue française de science politique 49(3), 
1999, p. 399-400, apud BRUN, op. cit., p. 67-68). 

25  Lembra, ainda, o autor, a respeito: “Em ritmo muito acelerado, entre 2003 e 2009, são lançadas quatro 
iniciativas de diplomacia presidencial, o IBAS, em 2003, a ASPA – América do Sul–Países Árabes- em 2005, 
a ASA – América do Sul–África – em 2006 e o BRICS, em 2009. Dessas parcerias, duas são birregionais 
então, ou seja, países de duas regiões tentam atuar em conjunto para ampliar sua coordenação e 
cooperação. A ASA e a Aspa, subproduto da busca da consolidação do conceito da América do Sul, vis-à-vis 
de outras regiões. E em duas outras parcerias, IBAS e BRICS, o Brasil participa em nível individual.”  

DAMICO, Flávio. Conferência: IBAS e BRICS. In: Funag, op. cit., p. 288. 
26  BESHARATI, Neissan e ESTEVES, Paulo. Os BRICS, a cooperação sul-sul e o campo da cooperação para 

o desenvolvimento internacional. Contexto int. [online]. 2015, vol.37, n.1, pp.289-330. ISSN 0102-8529 p.2/16. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000100009> Acesso em: 5 nov. 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000100009
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de Cooperação Sul-Sul (CSS) que, apesar de sua heterogeneidade, contrastam com 

as práticas de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) que, até então, tinham 

centralidade no campo”. Salientam que, em tal contexto, “abre-se um processo de 

reordenamento do campo no qual a arquitetura institucional da CID se torna palco 

de intensa disputa política entre doadores tradicionais e novos provedores" 27. 

No artigo citado, os dois autores analisam o formato tradicional de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID), alinhada às políticas e 

estratégias aplicadas e adotadas pelo Banco Mundial e pela Organização para a 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE). Para os dois professores28: 

“Nas últimas décadas alguns países se transformaram, de 

recebedores de ajuda, em provedores. Este novo agrupamento de 

novos provedores não possui narrativa própria, tampouco posições 

comuns com respeito a questões internacionais em geral e à agenda 

do desenvolvimento em particular”.  

Na opinião desses autores, entre 2005 e 2014, analistas e 

formuladores de políticas públicas “buscaram estabelecer novas taxonomias e 

construir novas coalizões ou arranjos políticos capazes de enfrentar a progressiva 

fragmentação do campo da CID”. Ressaltam, ainda: 

Como grupo, o BRICS foi, certamente, a face mais visível desse 

processo. Contudo, além dos países BRICS, países emergentes 

como Argentina, Brasil, Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Indonésia, 

México, Arábia Saudita e Turquia se incorporaram a grupos como o 

Grupo dos 20 (G-20), construindo para si um novo papel nos 

mecanismos de governança global”. 29 

Nesse cenário, como compreender, afinal, o sentido, o significado, 

as diferenças, as semelhanças e as necessidades do IBAS e do BRICS? Para 

                                            
27  Id, ibidem. 
28  Para os dois autores, “A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) originou-se no cenário 

político e econômico do pós-Segunda Guerra Mundial. À sombra da bipolaridade que mantinha apartados 
leste e oeste, estabelecia-se outra linha divisória entre o Norte industrializado e desenvolvido e o Sul 
subdesenvolvido (Esteves; Assunção, 2014). A arquitetura político-institucional que sustentou a divisão 
Norte/Sul se constituiu em torno do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação Econômica e o 
Desenvolvimento (OCDE). Nesse contexto, o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE, 
abrigou países de alta renda, ou ‘doadores ocidentais’, enquanto o Grupo dos 77 (G-77) reuniu os países 
subdesenvolvidos ou ‘recebedores de ajuda’ (Toye, 2014)” [...] Id, ibidem, p. 3/16. 

29  Op. cit, p. 3/16. 
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Damico (2015), ambos são coalizões que operam no nível da diplomacia 

presidencial: “...o foco negociador também é múltiplo, eles atuam em vários regimes 

internacionais, regime das Nações Unidas, o regime comercial da OMC, entre outros, 

e também a reforma do setor econômico-financeiro, no caso do FMI e Banco 

Mundial”. 30 

Relembra Fernandes (2017, p. 346) que, no início do século XXI, os 

países emergentes passaram a adotar uma dinâmica de relacionamento que poderia 

ser denominada “multipolaridade benéfica”: 

Esses países, cuja prioridade haveria de ser o desenvolvimento 

de suas próprias economias e a melhoria da qualidade de vida de 

suas populações, seriam especialmente prejudicados por um cenário 

de tensão sistêmica ou de fragmentação do sistema internacional: a 

estabilidade do sistema internacional e a eficiência de suas 

instituições eram de especial interesse para esses países. 

Buscariam, sim, revisar seu lugar no sistema internacional, para 

exercer um papel condizente com suas novas circunstâncias; mas 

esse objetivo só poderia ser perseguido por meio da promoção de 

reformas que fortalecessem as instituições de governança 

existentes, tornando-as mais legítimas e eficazes ao atualizá-las 

para essa nova realidade. De modo análogo, esses países 

impulsionariam, em sua retórica e em sua efetiva atuação em 

diversos fóruns internacionais, a primazia do diálogo, a busca de 

consensos e a defesa de abordagens multilaterais suficientemente 

inclusivas.31 

Assinala o autor que a manifestação mais clara desse espírito de 

multipolaridade benéfica teria sido o Forum IBAS. Pois eram três países emergentes, 

focados em disseminar uma visão transformadora “...calcada na centralidade da 

                                            
30  Ressalta ele, ainda, que: “A capacidade dessas duas coalizões, em termos de ditar a agenda internacional, 

é similar, nenhum dos dois mecanismos dita essa agenda, ele recebe a agenda, no jargão é definido como 
agenda taker. O método negociador é integrativo, ou seja, busca-se criar valor e não uma agenda do tipo 
jogos de soma zero em que o ganho de um representa perda do outro parceiro negociador. No entanto, a 
base das duas articulações é distinta, soft power no caso do IBAS e hard power no caso do BRICS”. Op. cit., 

p. 289. 
31  FERNANDES, J.C.S., BRICS, IBAS e o contexto das relações entre o Brasil e a Ásia. In: BARBOSA, P.H.B. 

[org.]. Os desafios e oportunidades na relação Brasil-Ásia na perspectiva de jovens diplomatas, p.339-379. 
Brasília: FUNAG, 2017. 
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promoção do desenvolvimento, além, é claro, do estreitamento de laços entre as três 

democracias multiétnicas do Sul”. 

Para ele, ademais, “assim como o IBAS, o BRICS foi instrumental 

em demonstrar ao mundo as prioridades dos grandes emergentes” e, ressalta, “...a 

maneira eminentemente construtiva e solidária com que pretendem orientar suas 

políticas externas para contribuir a este fim”.  

Lembra, ainda, que “essas transformações, naturalmente, não se 

desenrolariam sem encontrar resistências e desafios”. 32 

Tendo sido explicitadas as diferentes visões sobre os processos de 

cooperação em questão, apresentaremos, nas seções 3.1 e 3.2, os principais 

mecanismos que compõem cada uma das iniciativas e na seção 3.3 uma síntese 

com suas principais diferenças e semelhanças. 

3.1. Forum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul: 

Conforme já mencionamos, o processo IBAS de cooperação 

trilateral – ou Forum de Diálogo IBAS – foi estabelecido em junho de 2003 e é assim 

definido, em sua respectiva página eletrônica33: 

“O IBAS é um mecanismo de coordenação entre três países 
emergentes, três democracias multiétnicas e multiculturais que estão 
determinadas a:  

(1) contribuir para a construção de uma nova arquitetura 
internacional;  

(2) ter voz conjunta em assuntos globais;  

(3) aprofundar seus laços em várias áreas. 

                                            
32  Op. cit., p. 348 e 349. Disponível 

em:<http://funag.gov.br/loja/download/RELACAO_BRASIL_ASIA_MIOLO_FINAL.pdf> Acesso em: 10 
nov.2016 

33   “IBSA is a coordinating mechanism amongst three emerging countries, three multi ethnic and multicultural 
democracies, which are determined to: (1) contribute to the construction of a new international architecture; 
(2) bring their voice together on global issues; (3) deepen their ties in various areas. IBSA also opens itself to 
concrete projects of cooperation and partnership with less developed countries.” IBSA website. Home/About 
IBSA/ background”. Nossa a tradução. Disponível em: <http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background> 
Acessos em: 24 out. 2017 e 11 ago. 2017  

http://funag.gov.br/loja/download/RELACAO_BRASIL_ASIA_MIOLO_FINAL.pdf
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
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O IBAS também está aberto a projetos concretos de cooperação 

e parceria com países menos desenvolvidos.  

Lembra-se, na mesma fonte, que o IBAS foi formalizado na 

Declaração de Brasília, de 6 de junho de 2003, documento no qual são mencionadas, 

como principais razões para alavancar o agir conjunto do grupo34, “...as credenciais 

democráticas dos três países, Índia, Brasil e África do Sul, a sua condição de países 

em desenvolvimento e sua capacidade atual em escala global”. 

Mencionam-se, ainda, como pontos convergentes, o status dos três 

países como potências intermediárias; a sua necessidade de enfrentar as 

desigualdades internas dentro das respectivas fronteiras, bem como a existência de 

áreas industriais consolidadas, em todos eles. 35 

Para o Embaixador Celso Amorim (2011, p. 68), o surgimento do 

IBAS serviu para ilustrar como a política externa brasileira multiplicou os seus eixos 

(“não diria mudou de eixos, mas multiplicou seus eixos”). 36 

O grupo mantém uma estrutura flexível, sem um secretariado 

permanente ou sede própria, conforme é ressaltado na sua própria página.37  

As cúpulas de chefes de Estado e de governo constituem ponto de 

destaque. Foram realizadas cinco cúpulas, até 2017, entre os três Estados 

participantes, quais sejam: 

1. Cúpula IBAS, em 13 de setembro de 2006, em Brasília;  

                                            
34  “The establishment of IBSA was formalised by the Brasilia Declaration of 6 June 2003, which mentions India, 

Brazil and South Africa's democratic credentials, their condition as developing nations and their capacity of 
acting on a global scale as the main reasons for the three countries to come together. Their status, as middle 
powers, their common need to address social inequalities within their borders and the existence of 
consolidated industrial areas in the three countries are often mentioned as additional elements that bring 
convergence among the members of the Forum. Their status as middle powers, their common need to address 
social inequalities within their borders and the existence of consolidated industrial areas in the three countries 
are often mentioned as additional elements that bring convergence among the members of the Forum.” Id, 

ibidem. Nossa a tradução. Acessos em: 24 out. 2017 e 11 ago. 2017  
35  Id, ibidem. 
36  AMORIM, Celso. Conversas com jovens diplomatas. São Paulo: Benvirá, 2011. 
37  Id, ibidem. Disponível em:< http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background > Acesso em: 11 ago. 2018 

http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
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2. Cúpula IBAS, em 17 de outubro de 2007, em Tshwane 

(Pretória), África do Sul; 

3. Cúpula IBAS, em 15 de outubro de 2008, em Nova Délhi, 

Índia; 

4. Cúpula IBAS, em 15 de abril de 2010, em Brasília, Brasil; 

5. Cúpula IBAS, em 18 de outubro de 2011, em Tshwane 

(Pretória), África do Sul.  

No Comunicado de Imprensa datado de 21 de setembro de 2017, 

veiculado na Nota 318 do Ministério das Relações Exteriores, pertinente à Reunião 

de Chanceleres do IBAS à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, afirma-

se que “Os Ministros concordaram em realizar a 8ª reunião da Comissão Trilateral 

Mista do IBAS na África do Sul, em 17 de outubro de 2017, e a 6ª Cúpula do IBAS 

na Índia, em 2018, ano que marcará o décimo quinto aniversário do Forum de 

Diálogo IBAS”. Nesse mesmo documento: 

Os Ministros destacaram que o compromisso dos três países com 

os valores democráticos, o desenvolvimento social inclusivo e o 

multilateralismo constituem a base para sua crescente cooperação e 

estreita coordenação, que inclui ampla gama de temas regionais e 

globais de interesse mútuo. Reiteraram seu compromisso com o 

aprofundamento e o fortalecimento do Forum de Diálogo IBAS. 

Notaram que a abrangente estrutura legal e institucional existente no 

IBAS, que compreende interação intergovernamental e foros de 

intercâmbio interpessoal para cooperação multifacetada e 

mutuamente vantajosa, proporciona uma sólida base para fazer 

avançar a cooperação no âmbito do IBAS. Os Ministros ressaltaram 

a importância de estreita coordenação e cooperação entre os países 

do IBAS em vários foros multilaterais, tais como a ONU, o G20, o 

BRICS, a OMC, a OMPI, entre outros. 

Enfatizaram a crescente importância da cooperação sul-sul. 

Nesse contexto, revisaram o progresso atingido na implementação 

do Fundo IBAS, progresso no alívio da pobreza e da fome. 

Salientaram que o Fundo IBAS tem papel importante em difundir a 

experiência de desenvolvimento dos países do IBAS, com vistas ao 
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crescimento sustentável e ao empoderamento dos povos dos países 

em desenvolvimento .38 

Em relação à VI Cúpula IBAS, informa-se, na página eletrônica do 

grupo, no campo referente aos eventos futuros, que esse evento (previsto, 

originalmente, para o décimo aniversário do grupo, em 2013), deverá concluir o 

segundo ciclo de cúpulas desse mecanismo de cooperação trilateral. 39 

As atividades desenvolvidas, entre os Estados cooperantes, 

conforme mencionado na página eletrônica do IBAS 40, lastreiam-se nas seguintes 

áreas de atuação: 

1. Coordenação política: têm sido emitidas várias declarações 
conjuntas de chefes de Estado e de governo, assim como 
comunicados ministeriais, a respeito de temas de interesse 
comum; 

2. Cooperação setorial: parcerias cooperantes têm sido 
estabelecidas, mediante acordos e memorandos de 
entendimento, em áreas tais como: agricultura; cultura; 
defesa; educação; energia; meio ambiente; saúde; 
assentamentos humanos; transporte e infraestrutura; 
administração pública; administração de receitas; sociedade 
da informação e ciência e tecnologia; desenvolvimento social; 
comércio, investimento e turismo; 

3. Fundo IBAS: o Fundo IBAS foi criado em 2004, com o 
objetivo de apoiar e replicar projetos que, baseados nas 
disponibilidades dos países participantes e lastreados em 
suas práticas exitosas, contribuam para as prioridades de 
outros países em desenvolvimento, com o foco de se 
tornarem práticas exemplificativas para que os objetivos de 
desenvolvimento do milênio (Milennium Development Goals – 
MDGs) possam ser atingidos; 

                                            
38  BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Comunicados de Imprensa. Nota 318: 21 de setembro de 2017, 

18h44. Reunião de Chanceleres do IBAS à margem da AGNU – Comunicado de Imprensa.Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17473-reuniao-de-chanceleres-do-ibas-a-margem-da-

agnu-comunicado-de-imprensa > Acesso em: 10 ago. 2018 . Sublinhado acrescentado. 
39  IBSA. Sítio eletrônico. Upcoming Events: “The Summit is to be hosted by India in New Delhi at a date to be 

announced. This Summit will conclude the second cycle of IBSA Summits” Disponível em: <http://www.ibsa-
trilateral.org/news-centre/upcoming-events > Acesso em: 11 ago. 2018 

40  Página eletrônica do IBAS. Disponível em: < http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background > Acesso 
em: 24 out. 17. Último acesso em: 10 ago. 2018 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17473-reuniao-de-chanceleres-do-ibas-a-margem-da-agnu-comunicado-de-imprensa
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17473-reuniao-de-chanceleres-do-ibas-a-margem-da-agnu-comunicado-de-imprensa
http://www.ibsa-trilateral.org/news-centre/upcoming-events
http://www.ibsa-trilateral.org/news-centre/upcoming-events
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
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4. Foros41 pessoa a pessoa: de forma a propiciar o 
aprofundamento das relações sociais entre os três países, 
outros foros foram criados, de forma a possibilitar intercâmbio 
de base entre as respectivas populações, nas áreas 
acadêmica; editorial; comercial; intergovernamental, em 
âmbito local, inclusive; parlamentar; pequenos 
empreendimentos e na questão da mulher. 42 

Em 2013, conquanto não tenha sido realizada a décima cimeira dos 

Estados participantes, prevista para aquele ano, os dez anos de parcerias entre os 

três países, com o foco em uma cooperação sul-sul diferenciada, foram registrados, 

tanto por seus integrantes, quanto por observadores externos. Para os integrantes 

do Forum IBAS, esses resultados do processo, conforme consta na sua respectiva 

página eletrônica, podem ser assim delineados: 

Ao longo dos anos, o IBAS tornou-se um guarda-chuva para 

várias iniciativas, tanto no campo diplomático, como no cenário 

internacional e por meio da cooperação setorial, em áreas 

prioritárias, com a criação de inúmeros grupos de trabalho. 

Cooperação com a sociedade civil também é um elemento 

importante de cooperação para o Forum de Diálogo IBAS – e o IBAS 

se tem distinguido pelo desenvolvimento de projetos de cooperação 

em países menos desenvolvidos. Por conseguinte, o grupo também 

tornou-se um instrumento de conexão entre a Índia, o Brasil e a África 

do Sul em todos os níveis, com o objetivo de não apenas incrementar 

a projeção desses países no cenário internacional, mas de reforçar 

as relações entre eles. 

Comunicados e Declarações que consolidem posições comuns a 

respeito de assuntos globais também têm sido emitidos, nas 

Comissões Interministeriais Conjuntas, assim como nas ocasiões em 

que os chanceleres desses países se reuniram às margens da 

Assembleia Geral das Nações Unidas. 43 

                                            
41  Preferiu-se foro/foros, acepção mais usual em português, do que o plural latino da expressão forum (fora). 
42  “Aimed at deepening the relationship between the societies in India, Brazil and South Africa, other fora have 

been created to promote the exchange of ideas and cooperation and as a means of engaging society at 
grassroots level”.  Página eletrônica do IBAS. Disponível em: < http://www.ibsa-trilateral.org/about-
ibsa/background > Acesso em: 24 out. 17. Novos acessos: 8 e 16 ago. 2018 

43  Disponível em: <http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background > Acesso em: 11 ago. 2018. Nossa a 
tradução. Vide íntegra do texto original no Anexo A desta nota técnica, p. 77. 

http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
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De outro lado, artigos e análises acadêmicos, bem como matérias 

veiculadas na imprensa, avaliaram o processo até então desenvolvido, oportunidade 

em que alguns prognósticos foram feitos44. Para Woolfry (2013): 

“Transcorridos dez anos, todavia, o compromisso dos governos 

participantes do IBAS ao Forum IBAS parece ter esmaecido um 

pouco. Isso se evidenciou quando a VI Cúpula IBAS de Chefes de 

Estado e de Governo, que deveria ter ocorrido Nova Déli, em junho 

de 2013, quando seria comemorado o décimo aniversário do Forum 

IBSA, foi adiada, em cima da hora, devido a problemas de agenda 

(Gibson, 2013). Em parte, essa aparente diminuição de interesse no 

Forum IBAS parece originar-se do fato de que, a partir do final de 

2010, todos os três países do IBAS tornaram-se membros do BRICS, 

grupo de economias emergentes, fato que, sem dúvida, empalideceu 

a participação do Forum IBAS em relação aos discursos sobre 

governança global mais recentes.  

Apesar da proeminência recente do BRICS, um número de 

observadores tem argumentado que o novo agrupamento não torna 

o Forum IBAS redundante (Ibid, Kornegay, 2013). Por uma razão, os 

países do IBAS, como poderes regionais e democracias multiétnicas, 

têm determinadas características que não são, necessariamente, 

compartilhadas pela China e pela Rússia.” 45 

                                            
44  Research and Information System for Developing Countries (Índia): IBAS: Trindade para o 

Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade. Nova Delhi: RIS, 2016. Disponível em: 
<http://ris.org.in/pdf/IBSA%20Report%20Web.pdf >Acesso em: 3 ago. 2018; STUENKEL, Oliver. The IBSA 
Forum – A Decade On: Mismatched Partners or the Rise of the South? Matéria veiculada em: 4 Dec. 2013. 
Disponível em: <http://www.postwesternworld.com/2013/12/04/the-ibsa-forum-a-decade-on-mismatched-
partners-or-the-rise-of-the-south/>; Why is there still no IBSA free trade agreement? Matéria veiculada em: 
23 fev.14. Post-Western World: How are emerging powers changing the world? 23 Feb. 2014 / Oliver 

Stuenkel Disponível em: < http://www.postwesternworld.com/2014/02/23/still-trade-agreement/ > Acesso 
em: 20 abr. 2018 

45   “Ten years on, however, the commitment of the IBSA governments to the IBSA Forum appears to have waned 
somewhat. This was in evidence when the Sixth IBSA Summit of Heads of State and Government, which was 
to have been held in New Delhi, and which would have commemorated the tenth anniversary of the 
establishment of the IBSA Forum, was postponed at short notice due to scheduling issues (Gibson, 2013). 
Part of this apparent loss of interest in the IBSA Forum seemingly stems from the fact that since late 2010, all 
three IBSA countries have been members of the BRICS group of emerging economies, which has undoubtedly 
overshadowed the IBSA Forum in global governance discourses of late.  

Despite BRICS’ recent prominence, a number of observers have argued that the grouping does not make 
IBSA Forum redundant (Ibid, Kornegay, 2013). For one thing, the IBSA countries, as regional powers and 
multi-ethnic democracies, share a number of characteristics that are not necessarily shared by China and 
Russia.” (sic). Traduzimos. 

WOOLFRY, Sean. The IBSA Dialogue Forum ten years on: Examining cooperation on trade, p. 4/25. Trade 

Law Center (Tralac). Trade brief. Nº S13TB05/2013, August 2013.Research and Information System for 
Developing Countries (Índia) Disponível em: <http://www.tralac.org/files/2013/08/S13TB052013-Woolfrey-
IBSA-Dialogue-Forum-ten-years-on-20130827-fin.pdf > Acesso em: 3 ago. 2018 

http://ris.org.in/pdf/IBSA%20Report%20Web.pdf
http://www.postwesternworld.com/2013/12/04/the-ibsa-forum-a-decade-on-mismatched-partners-or-the-rise-of-the-south/
http://www.postwesternworld.com/2013/12/04/the-ibsa-forum-a-decade-on-mismatched-partners-or-the-rise-of-the-south/
http://www.postwesternworld.com/2014/02/23/still-trade-agreement/
http://www.tralac.org/files/2013/08/S13TB052013-Woolfrey-IBSA-Dialogue-Forum-ten-years-on-20130827-fin.pdf
http://www.tralac.org/files/2013/08/S13TB052013-Woolfrey-IBSA-Dialogue-Forum-ten-years-on-20130827-fin.pdf
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Mais tarde, em 17 de outubro de 2017, na VIII Reunião da 

Coordenação Ministerial Trilateral do Forum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, 

realizada em Durban, na África do Sul, os chanceleres dos três países participantes, 

Índia, Brasil e África do Sul, manifestaram-se, em comunicado conjunto, para 

expressar as seguintes posições compartilhadas 46: 

 em relação aos assuntos globais: 

o cooperação nas organizações multilaterais;  

o reforma da Organização das Nações Unidas e do 
Conselho de Segurança;  

o objetivos do desenvolvimento sustentável;  

o mudanças climáticas;  

o problema do terrorismo internacional;  

o direitos humanos;  

o financiamento para o desenvolvimento;  

o G 20;  

o Fundo IBAS para alívio da pobreza e da fome; 

 em relação aos assuntos regionais: 

o União Africana; 

o Oriente Médio (processo de paz no Oriente Médio; 
Síria; Iraque, Iêmen e a Crise Diplomática no Golfo 
Pérsico; Irã);  

o Ásia (Afeganistão; Coreia do Norte). 

Os Estados participantes, nos parágrafos 27 a 29 do documento, ao 

concluírem a sua manifestação, posicionaram-se em relação ao processo que 

denominaram Cooperação Setorial IBAS: 

27. Os ministros anuíram à proposta de racionalizar os grupos de 

Trabalho IBAS e alinhá-los aos objetivos de desenvolvimento das 

Nações Unidas para 2030, alicerçados nos respectivos pilares 

sociais, econômicos e ambientais. 

28. Os Ministros também concordaram que o Grupo de Trabalho 

Conjunto sobre Defesa continuaria o seu trabalho, mantido o 

                                            
46  BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Forum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul - VIII Reunião da 

Coordenação Ministerial Trilateral do IBAS – 17 de outubro de 2017 – Comunicado Conjunto. Nota 363, 
veiculada em 21 de outubro de 2017. Disponível em: < www.itamaraty.gov.br./pt-BR/notas-a-imprensa/17635-
forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-vii-reuniao-de-coordenacap-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-
outubro-de-2017 > Acesso em: 6 ago. 2018 

http://www.itamaraty.gov.br./pt-BR/notas-a-imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-vii-reuniao-de-coordenacap-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-outubro-de-2017
http://www.itamaraty.gov.br./pt-BR/notas-a-imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-vii-reuniao-de-coordenacap-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-outubro-de-2017
http://www.itamaraty.gov.br./pt-BR/notas-a-imprensa/17635-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-vii-reuniao-de-coordenacap-ministerial-trilateral-do-ibas-17-de-outubro-de-2017
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encontro IBSAMAR, previsto para 2018. Também concordaram em 

examinar as possibilidades de cooperação naval por meio da criação 

de uma Guarda Costeira  

29. Os Ministros concordaram com a criação de um Grupo de 

Trabalho em Economia Azul47 e em providenciar a sua primeira 

reunião para 2018. 48 

Para Deolindo Nunes de Barros, em tese de doutorado apresentada 

à Universidade de Campinas, em 2013, o IBAS surge no cenário internacional como 

mecanismo inovador, que “agrega países de diferentes regiões a partir de um critério 

de compartilhamento de concepções de mundo, e não de base geográfica”; além de 

fazer parte do que se pode designar, em sua visão, como minilateralismo, que 

possibilitaria ao grupo “atuar com mais destreza”. Nesse sentido, para ele, também 

contribui a informalidade do grupo, aspecto geralmente observado apenas em 

mecanismos do Norte, como o G-7. 49 

Para esse pesquisador, “...é no âmago de um quadro de 

convergência e simpatia política (soft power), de afirmação das vantagens dos países 

em desenvolvimento e de um intuito de proporcionar maior harmonia às relações 

internacionais que a instituição do Forum IBSA deve ser analisada”. 

                                            
47  A economia azul, na definição do Banco Mundial, consiste no uso sustentável dos recursos oceânicos para 

o desenvolvimento econômico, melhoria dos meios de subsistência e oportunidades de trabalho, assim 
como manter saudável o ecossistema marinho. Nossa a tradução. Disponível em: 
<www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy > Acesso em: 6 ago. 2018 

48  MRE, Nota 363. Comunicado conjunto citado (21 de outubro de 2017). Tradução do seguinte original: 

“§ 27 The Ministers agreed to the proposal of streamlining and clustering IBSA Working Groups in alignment 
with the UN 2030 Development Goals along its social, economic and environmental pillars. 

§ 28 The Ministers also agreed that the Joint Working Group on Defence will continue with its work including 
the convening of IBSA MAR in 2018. They also agreed to explore the possibility of IBSA Coast Guard 
cooperation. 

§ 29 The Ministers agreed to the creation of a Working Group on the Blue Economy and they agreed to the 
convening of its first meeting in 2018”. 

49  BARROS, Deolindo Nunes de. A cooperação sul-sul Índia/Brasil/África do Sul durante os governos Lula 
(2003/2010): Potencialidades e Limites, p. 230-35. Tese de doutorado apresentada à Universidade de 
Campinas e aprovada em 29 de agosto de 2013, orientada pelo Prof. Dr. Shiguenoli Miyamoto. Banca 
examinadora composta, ainda, pelos Professores Doutores Paulo César Souza Manduca; José Alexandre 
Atahyde Hage; Sandra Aparecida Cardozo e Suzeley Kalil Mathias. Disponível em: 
<http://www.repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/280959/1/Barros_DeolindoNunesde_D.pdf > Acesso 
em: 8 ago. 2017 

http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy
http://www.repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/280959/1/Barros_DeolindoNunesde_D.pdf
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É natural que o Forum IBAS (o mais antigo e o precursor dos dois 

grupos de cooperação) e o BRICS (que surgiu pouco depois) tenham pontos comuns 

e, também, focos diferenciados. Como os Estados participantes do IBAS também 

integram o BRICS, qual será a evolução de um e de outro, em um cenário 

internacional que transita entre o soft, o hard e o smart power?  

Segundo Nunes de Barros (2013, p. 235): 

[... ]as políticas inteligentes (smarts), para serem representadas, 

não necessitam imprescindivelmente de todos os componentes do 

hard e do soft powers. Igualmente, de acordo com as conjunturas e 

as necessidades, tais componentes podem sofrer alterações. Ou 

seja, num primeiro momento, acredita-se ser pertinente realçar a via 

do soft power, sem, contudo, descartar-se a possibilidade do uso da 

força quando necessário. 

Como destaca Bertonha (2009)50, o que fica evidente é que 

proceder com inteligência, sabendo dosar os componentes do poder 

de acordo com as necessidades, é de fato o mais efetivo e útil. Uma 

política que tenha a coerção como único fundamento pode funcionar, 

porém o custo geralmente é alto demais. Já uma que se debruça 

somente em instituir vínculos e simpatias não se mantém quando 

outros elementos, mais práticos, começam a operar. Uma fusão das 

duas é efetivamente o melhor. 

Em síntese, constituem fontes peremptórias de poder brando, a 

totalidade da cultura de um país e sua aptidão de instituir uma série 

de normas e instituições vantajosas que governem setores da 

atividade internacional. A democracia, o diálogo, a abertura, a 

promoção da paz e dos direitos humanos, a liberdade pessoal, a 

mobilidade social etc., aparecem entre outros elementos que 

fortalecem e corroboram o soft power. 

Para Damico (2015, p.290), por sua vez: 

Em termos de cooperação interna, no caso do IBAS, temos uma 

composição congelada de um número fixo de grupos de trabalhos ao 

passo que, no BRICS, nós temos uma expansão consistente de 

agenda. O que divisamos nesse cenário é uma superposição 

evidente na forma de atuação das duas coalizões, também na sua 

                                            
50  BERTONHA, João Fábio. Hard, soft ou smart power? Perspectivas para a nova política externa dos 

Estados Unidos? Boletim Meridiano 47, nº 104, Março/2009.apud BARROS, op. cit., p. 235. Sublinhamos. 
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composição, bem como o fato de que as duas coalizões impõem 

demandas importantes sobre os líderes, ou seja, sobre o tempo dos 

líderes e sobre os orçamentos das agências setoriais que operam 

essa cooperação.51 

No entanto, em nossa forma de sentir, este seria um bom momento 

para uma reflexão atinente à conveniência de se manter a diversidade na unidade, 

com vistas à superação de dificuldades comuns e procura de soluções inovadoras. 

Deve-se relembrar que IBAS e BRICS têm parceiros próprios e uma 

gama de objetivos comuns, assim como também têm estratégias próprias e 

direcionadas ao fim específico que cada um dos grupos deseja atingir. 

Mediante planejamento e delegação de competências, a 

superposição de ações – e reuniões – entre os dois grupos poderia ser evitada e 

elidido eventual desperdício de recursos (humanos, econômicos, sociais, ambientais 

etc.), dessa forma mantendo-se o potencial impulsor de um e outro grupo de 

cooperação, nos seus respectivos campos próprios de atuação, e potencializando 

eficácia quando houver projetos e ações que possam ser comuns. 

3.2. Cooperação BRICS: 

Conforme já mencionado, desde 2006, Brasil e Índia também 

passaram a fazer parte da cooperação BRIC, que, com o ingresso posterior da África 

do Sul, passou a ser conhecida pelo acrônimo BRICS.  

Relembra Flores Jr. (2015, p.140) 52, em relação à origem da 

denominação do grupo, que, em 2001, Jim O’ Neill, então parte do The Goldman 

Sachs Group, Inc., teve a ideia, para uma conferência, de destacar um grupo de 

países grandes – em território e população –, que apresentavam uma demografia 

positiva e estavam realizando transformações estruturais significativas, 

                                            
51  DAMICO, Flávio. Conferência: IBAS e BRICS. In: Funag, op. cit., p. 290. 
52  FLORES JR. R. G. BRICS: Abordagens a um processo dinâmico. In: BAUMANN, Renato [et al.] Brics: 

Estudos e documentos, p. 139-152. Brasília: Funag, 2015. 
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classificando-os como interessantes destinos para investimentos”. Cunhou, então, o 

acrônimo BRIC, fazendo um trocadilho com “brick”, tijolo, buscando. Por meio dessa 

figura de linguagem, evocar solidez para eventuais decisões de investimentos. 

Para o autor, esse ‘batismo’ do grupo “revelou-se tanto sonoro como 

feliz” e os quatro países do tijolo original começaram a atrair a atenção geral. Em 

2003, informa o autor, “um interessante artigo da equipe de O’Neill redobrou o 

interesse já em curso”53.  

A seguir, em uma primeira reunião entre os Ministros de Relações 

Exteriores do Brasil, China, Índia e Rússia, realizada em 2006, lateralmente à 61ª 

Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (três anos após o 

surgimento do Forum de Diálogo IBAS), surgiu o que, na página eletrônica do grupo, 

é denominado como o prelúdio da cooperação BRIC. Em 2009, ocorreu a primeira 

cúpula do grupo BRIC em Ecaterimburgo, Russia (ainda sem a África do Sul). 

Em dezembro de 2010, na segunda cúpula, realizada em Sanya, 

China, a África do Sul foi convidada a participar do evento, pelo país anfitrião. Desde 

aquele momento, o grupo alargou-se para abrigar os cinco países, África do Sul, 

Brasil, China, Índia e Rússia, passando a ser conhecido pelo acrônimo BRICS.  

A partir de então, as cúpulas passaram a ser anuais, tendo sido 

realizadas dez delas, com a participação dos cinco países, até julho de 2018. Na 

página oficial do grupo, versão 2017, hospedada pela República Popular da China, 

fez-se a seguinte avaliação desse processo54: 

Nesses dez anos desde a sua concepção, a cooperação BRICS 

continuou a consolidar os seus alicerces e a se expandir para outras 

áreas. É, atualmente, um processo multifacetado, liderado pelas 

cúpulas, tendo como pilares as reuniões dos conselheiros de 

segurança nacional, ministros de Relações Exteriores e outras 

reuniões ministeriais, enriquecidas por cooperação pragmática em 

                                            
53  Id, ibidem, p. 141. O autor reporta-se ao artigo How solid are the BRICs?, de autoria de O’NEILL, 

J.,WILSON, D.,PARUSHOTAMAN,R., STUPNYTSKA, A. Publicado no Goldman Sachs Global Economics 
Paper, n. 134.New York: Goldmann and Sachs, dez. 2005. 

54  What is BRICS? 2017. Página eletrônica oficial hospedada pela República Popular da China. Data de 
publicação: 26 jan. 2017. Disponível em: <https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/BRICS/ > Acesso 
em: 23 out. 2017  

https://www.brics2017.org/English/AboutBRICS/BRICS/
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dúzias de áreas, tais como economia, comércio, finanças, negócios, 

agricultura, educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura, banco de 

talentos e ‘cidades parceiras’.  

Mecanismos de cooperação, tais como o Novo Banco de 

Desenvolvimento, Arranjo de Reservas Contingenciais, Conselho de 

Comércio e Conselho de Banco de Talentos, têm sido estabelecidos. 

A cooperação prática entre os participantes tem-se aprofundado 

gerando outros resultados e passando a exercer importante 

influência do ponto de vista global”. 55  

Nessa mesma fonte, reportando-se ao período 2006-2016, anota-se 

que, nessa década, a cooperação BRICS tornou-se importante ferramenta para a 

cooperação entre mercados emergentes e países em desenvolvimento, lembrando-

se que os países cooperantes provêm da Ásia, África, Europa e América, todos, 

aliás, membros do G20. 

 Para o Itamaraty, a seu turno, desde a sua criação, “o BRICS tem 

expandido suas atividades em duas principais vertentes: (I) a coordenação em 

reuniões e organismos internacionais; e (II) a construção de uma agenda de 

cooperação multissetorial entre seus membros” (sic). Ademais, com relação à 

coordenação dos BRICS, em foros e organismos internacionais, assim se manifesta 

o Itamaraty em sua página eletrônica: 

...o mecanismo privilegia a esfera da governança econômico-

financeira e também a governança política. Na primeira, a agenda do 

BRICS confere prioridade à coordenação no âmbito do G-20, 

incluindo a reforma do FMI. Na vertente política, o BRICS defende a 

                                            
55     “In the 10 years since its inception, BRICS cooperation has continued to consolidate its foundation and 

expanded to more areas. It is now a multi-level process led by the Summit, buttressed by meetings of the 

national Security Advisors， Foreign Ministers and other ministerial meetings, and enriched by pragmatic 

cooperation in dozens of areas such as economy, trade, finance, business, agriculture, education, health, 
science and technology, culture, think tanks, and friendship cities. Cooperation mechanisms, such as the New 
Development Bank, Contingent Reserve Arrangement, Business Council and Think Tank Council have been 
established. Pragmatic cooperation has gone to greater depth to yield more fruitful results and exerted 
important influence globally. 

Thanks to 10 years of development, BRICS has grown into an important platform for cooperation 
among emerging markets and developing countries. BRICS countries come from Asia, Africa, Europe and 
America and are all members of the G20. Together, they account for 26.46% of world land area, 42.58% of 
world population, 13.24% of World Bank voting power and 14.91% of IMF quota shares. According to IMF’s 
estimates, BRICS countries generated 22.53% of the world GDP in 2015 and has contributed more than 50% 
of world economic growth during the last 10 years.” Id, ibidem, Nossa a tradução. 
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reforma das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, de 

forma a melhorar a sua representatividade, em prol da 

democratização da governança internacional. Em paralelo, os BRICS 

aprofundam seu diálogo sobre as principais questões da agenda 

internacional.56 

Foram as seguintes as cúpulas da cooperação BRICS realizadas até 

julho de 2018: 

I. Cúpula: Ecaterimburgo, Rússia, junho de 2009; 

II. Cúpula: Brasília, Brasil, abril de 2010; 

III. Cúpula: Sanya, China, abril de 2011; 

IV. Cúpula: Nova Délhi, Índia, março de 2012; 

V. Cúpula: Durban, África do Sul, março de 2013; 

VI. Cúpula: Fortaleza, Brasil, julho de 2014; 

VII. Cúpula: Ufá, Rússia, julho de 2015;  

VIII. Cúpula: Benaulim (Goa), Índia, outubro de 2016;  

IX. Cúpula: Xiamen, China, 3 a 5 de setembro de 2017; e 

X. Cúpula Johannesburgo, África do Sul, 25 a 27 de julho 

de 2018. 

Passa-se, na sequência, a mencionar as últimas duas cúpulas, por 

sua proximidade temporânea e importância. 

3.2.1. Considerações a respeito da IX Cúpula BRICS  

A IX Cúpula BRICS aconteceu, em 4 de setembro de 2017, no 

Xiamen International Conference Center, coordenada pelo Presidente Xi Jinping, da 

China. Estiveram presentes, além do chefe de Estado anfitrião, os Presidentes da 

África do Sul, Brasil, Rússia e o Primeiro-Ministro da Índia. 

O tema do encontro foi a necessidade de uma maior cooperação 

entre os Estados participantes, com vistas a um futuro comum melhor para todos. 

                                            
56  BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que faz o BRICS?  Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics> Acesso em 23 
out. 2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics


37 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

No pronunciamento de abertura, o Presidente Xi Jinping assim retratou a expectativa 

que envolveu o evento:  

Focados no tema da Cúpula, qual seja ‘Cooperação mais sólida 

para um futuro mais promissor’, estou esperançoso de que 

possamos desenvolver um trabalho conjunto para nos 

assenhorearmos da cooperação BRICS, mapear o caminho para seu 

desenvolvimento futuro e içar as velas em direção a uma nova 

jornada de colaboração conjunta. 57 

A Declaração de Xiamen, promulgada ao final da IX Cúpula BRICS, 

foi publicada em 8 de setembro de 2017. Nesse documento (vide Anexo B), os 

Chefes de Estado dos cinco países, entre outras considerações, manifestaram a sua 

confiança no vasto potencial de cooperação existente entre os cooperantes e 

traçaram, no sexto parágrafo, as linhas-mestras de ação escolhidas para o grupo 58 

[...] 6. Fiéis às amplas perspectivas de desenvolvimento de 

nossos países e ao vasto potencial de nossa cooperação, temos 

plena confiança no futuro do BRICS. Comprometemo-nos a 

fortalecer ainda mais nossa cooperação. 

-- Estimularemos nossa cooperação prática para impulsionar o 

desenvolvimento dos países do BRICS. Promoveremos, inter alia, o 

intercâmbio de boas práticas e experiências em desenvolvimento e 

facilitaremos as inter-relações de mercado, bem como a 

infraestrutura e a integração financeira, para alcançar o 

desenvolvimento interconectado. Também nos esforçaremos para 

firmar amplas parcerias com os EMDCs e, nesse contexto, 

buscaremos práticas e iniciativas flexíveis e equilibradas para o 

diálogo e a cooperação com países não participantes do BRICS, 

inclusive através da cooperação BRICS Plus. 

-- Reforçaremos a comunicação e a coordenação para o 

aperfeiçoamento da governança econômica global a fim de promover 

uma ordem econômica internacional mais justa e equitativa. 

                                            
57  “Stronger BRICS Partnership for a Brighter Future”. “. Nossa a tradução do seguinte original:  

”With the focus on the theme of the summit: Stronger Partnership for a Brighter Future, I look forward to 
working with you to take stock of BRICS cooperation, map out a blueprint for its future development and set 
sail on a new journey of cooperation”.  

Disponível em: <https://www.brics2017.org/English/Headlines/201709/t20170904_1906.html > Acesso em 23 
out. 2017. 

58  BRICS Leaders Xiamen Declaration, publicada em 8 de setembro de 2017. Disponível em: 
<https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html > Acesso em 23 out. 
2017 (vide texto integral dessa declaração no Anexo A deste trabalho). 

https://www.brics2017.org/English/Headlines/201709/t20170904_1906.html
https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html
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Trabalharemos para intensificar a voz e a representação dos países 

do BRICS e dos EMDCs na governança econômica global, e 

promoveremos uma globalização econômica aberta, inclusiva e 

equilibrada, contribuindo assim para o desenvolvimento dos EMDCs 

e conferindo forte impulso para a correção dos desequilíbrios de 

desenvolvimento Norte-Sul e para a promoção do crescimento 

global. 

- Enfatizaremos a equidade e a justiça para manter a paz e a 

estabilidade internacional e regional. Permaneceremos firmes na 

defesa de uma ordem internacional justa e equitativa baseada no 

papel central das Nações Unidas, nos propósitos e nos princípios 

consagrados na Carta das Nações Unidas e no respeito ao direito 

internacional; na promoção da democracia e do Estado de Direito 

nas relações internacionais e na realização de esforços conjuntos 

para enfrentar os desafios comuns de segurança tradicionais e não 

tradicionais, de modo a construir um futuro compartilhado mais 

brilhante para a comunidade global. 

- Acolheremos a diversidade cultural e promoveremos 

intercâmbios interpessoais para obter maior apoio popular à 

cooperação BRICS por meio do adensamento de amizades 

tradicionais. Ampliaremos os intercâmbios interpessoais em todas as 

dimensões, encorajaremos todos os segmentos da sociedade a 

participar da cooperação do BRICS, promoveremos o aprendizado 

mútuo entre nossas culturas e civilizações, melhoraremos a 

comunicação e o entendimento mútuo entre nossos povos e 

aprofundaremos a amizade tradicional, tornando, assim, a parceria 

BRICS mais próxima dos corações de nossos povos. [...] 59 

3.2.2. Considerações a respeito da X Cúpula BRICS  

A X Cúpula BRICS ocorreu entre 25 e 27 de julho de 2018, no 

Sandton Convention Centre, em Johannesburg, na África do Sul, coordenada pelo 

Presidente Cyril Ramaphosa, também presentes, os Presidentes da República 

Federativa do Brasil, Michel Temer; da República Popular da China, Xi Jinping; o 

Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, e o Presidente da Federação da Rússia, 

Vladimir Putin. 

                                            
59  BRASIL. MRE. Nota 300. Tradução não oficial, veiculada pelo Itamaraty, do original em inglês. Disponível 

em:< http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17384-nona-cupula-do-brics-declaracao-de-
xiamen-xiamen-china-4-de-setembro-de-2017 > Acesso em: 13 ago. 2018 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17384-nona-cupula-do-brics-declaracao-de-xiamen-xiamen-china-4-de-setembro-de-2017
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17384-nona-cupula-do-brics-declaracao-de-xiamen-xiamen-china-4-de-setembro-de-2017
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O tema escolhido para essa cúpula foi: “BRICS na África: 

Colaboração para Crescimento Inclusivo e Prosperidade Compartilhada na 4ª 

Revolução Industrial” 60.  

O tema reflete as prioridades centrais de cada um dos membros 

do BRICS, notadamente no sentido do empenho a despender para a 

criação uma sociedade inclusiva e parcerias globais que trarão 

prosperidade para toda a humanidade  

O tema escolhido tem a intenção de alinhar esforços e assegurar 

continuidade estratégica com os temas aprovados para a gestão da 

África do Sul tanto no âmbito da Comunidade de Desenvolvimento 

Sul-Africana (SADC), quanto na Associação dos Países do Oceano 

Índico (IORA). 61 

As novas áreas propostas pela África do Sul para a Cooperação 

BRICS são as seguintes 

1. Criação de um Grupo de Trabalho para a Manutenção da Paz; 

2. Estabelecimento de um Centro de Pesquisas em Vacinas para 

colaborar com o BRICS em inovação em vacinas e 

desenvolvimento de parcerias – a proposta é a criação de 

instalações físicas para pesquisa com foco em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em vacinas;  

3. Criação de um Forum BRICS para Gênero e Mulheres – com a 

intenção de acompanhar questões femininas e de gênero, 

considerando os benefícios econômicos que adviriam do 

fortalecimento das mulheres, de modo especial nos países em 

desenvolvimento;  

4. Utilizar a influência da Estratégia para Parceria Econômica do 

BRICS em direção à busca de Crescimento Inclusivo e ao Avanço 

da 4ª Revolução Industrial – nesse sentido, viabilizar debates e 

direcionar oportunidades propiciadas pela 4ª Revolução Industrial 

                                            
60  BRICS. Dados obtidos na página oficial hospedada pela África do Sul. BRICS/ South Africa 2018/ Theme and 

Priorities. “The theme for the 10th BRICS Summit is BRICS in Africa: Collaboration for Inclusive Growth and 
Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution. The theme is reflective of the core priorities of each one of 
the BRICS members, notably to strive towards the creation of an inclusive society and global partnerships that 
will bring prosperity to all humankind’. The theme is intended to align and ensure strategic continuity with the 
approved themes for South Africa’s Chairship of both the South African Development Community (SADC) and 
the Indian Ocean Rim Association (IORA).” Nossa a tradução Disponível em: <http://www.brics2018.org.za/> 

Acesso em: 7 ago. 2018. 
61  Id, ibidem. 

http://www.brics2018.org.za/
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como meio de pular etapas de desenvolvimento e eliminar a 

exclusão digital, e  

5. Estabelecimento de uma linha de cooperação BRICS para 

acompanhamento do turismo62: 

A declaração final da X Cúpula BRICS, subscrita pelos cinco Chefes 

de Estado presentes em Johannesburgo, é composta por cem parágrafos. Desses, 

destacamos 63: 

[...]13. Reiteramos o nosso compromisso em reforçar as 

instituições multilaterais de governança global como forma de 

assegurar que elas sejam capazes de abordar de forma abrangente 

os desafios globais. 

14. Também reconhecemos a força intrínseca das iniciativas 

regionais como pilares do sistema multilateral mais amplo.[...]  

Para Flôres Jr. (2015, p.142), o BRICS busca, inova e se transforma, 

desafiando análises alicerçadas em fortes pressupostos estáticos: 

Nem sucesso, nem fracasso, o BRICS muda, segue caminhos, 

procura inserções, tenta atos afirmativos, pronunciamentos, evita 

desavenças internas, constrói consensos, e, dos consensos, ações 

conjuntas, coordena, imagina, provoca, tropeça e segue em rumo 

distinto: evolui, enfim.64 

                                            
62  BRICS 2018. Official site hosted by South Africa. Theme and Priorities. Nossa a tradução do seguinte texto: 

1. Establishment of a Working Group on Peacekeeping; 

2. Establishment of a Vaccine Research Centre for Collaboration with BRICS vaccine innovation and 
development partners – this is intended to be a physical research centre focused on research and 
development and vaccine innovation;  

3. Establishment of a BRICS Gender and Women’s Forum – intended as a dedicated track for gender and 
women’s issues, given the economic benefit to be derived from the socio-economic empowerment of 
women, particularly in developing countries; 

4. Leveraging the Strategy for BRICS Economic Partnership towards the pursuit of Inclusive Growth and 
Advancing the 4th Industrial Revolution – this is intended to foster discussions to addresses 
opportunities provided by the Fourth Industrial Revolution, as a means of leapfrogging development 
stages and bridging the digital divide; and 

5. Establishment of a BRICS Tourism Track of Cooperation”.  

Disponível em: < http://www.brics2018.org.za/theme-and-priorities> Acesso em: 7 ago. 2018 
63  Nossa a tradução. Acesso em: 14 ago. 2018. Disponível em: 

<http://www.brics2018.org.za/sites/default/files/Documents/JOHANNESBURG%20DECLARATION%20-
%2026%20JULY%202018%20as%20at%2007h11.pdf> e em 
<http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=7814&lib=tax&SearchKeyword=&SearchCKeyword > Vide 
texto integral no Anexo B deste trabalho. 

64  FLÔRES JR., op. cit., p. 142-43. 

http://www.brics2018.org.za/theme-and-priorities
http://www.brics2018.org.za/sites/default/files/Documents/JOHANNESBURG%20DECLARATION%20-%2026%20JULY%202018%20as%20at%2007h11.pdf
http://www.brics2018.org.za/sites/default/files/Documents/JOHANNESBURG%20DECLARATION%20-%2026%20JULY%202018%20as%20at%2007h11.pdf
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=7814&lib=tax&SearchKeyword=&SearchCKeyword
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3.3. Diferenças e semelhanças de atuação entre os mecanismos IBAS e 
BRICS: 

Na óptica de Oliver Stuenkel (2012) 65, o Forum IBAS “propicia um 

cenário mais próximo entre os seus integrantes que não é perturbado por laços 

bilaterais, às vezes, mais tensos – afinal, as relações entre a Índia, o Brasil e a África 

do Sul são, ainda, muito incipientes para que enfrentem bloqueios ou colisões 

significativas de interesses”   

Adiciona o autor que essa cooperação tem, ainda, potencial para 

intercâmbio em matéria de defesa, entre os Estados participantes, tais como 

exercícios militares no Oceano Índico (IBSAMAR), projetos de desenvolvimento e 

grupos de trabalho, em áreas tais como a redução da pobreza. 66 

Nesse sentido, para Stuenkel, talvez o mérito maior do Forum de 

Diálogo IBAS tenha sido aproximar Índia, Brasil e África do Sul de um modo mais 

global, permitindo que vários setores dos Estados cooperantes desenvolvessem 

estratégias conjuntas para problemas comuns – nesse sentido, enfatiza ele, o IBAS 

já se tornou um sucesso, ao fazer com que os países participantes voltem a sua 

atenção para seus parceiros emergentes. 

Para o autor, enquanto grupo, Brasil, Índia e África do Sul deveriam 

resistir a eventuais tendências que possam surgir e que enfraqueçam a possibilidade 

desses Estados debaterem, em conjunto, formas próprias de gerar crescimento em 

um contexto democrático. Para ele, o IBAS é um espaço interessante para que 

                                            
65  STUENKEL, Oliver. Artigo: “Keep BRICS and IBSA Separate: Some may want to merge IBSA and BRICS. 

India, Brazil, and South Africa should resist”. Matéria veiculada em 13 de agosto de 2012, na revista The 
Diplomat, know the Asia Pacific. Disponível em:<https://thediplomat.com/2012/08/keep-the-brics-and-ibsa-
seperate/> Acesso em: 24 out. 17. Nossa a tradução do seguinte original: “IBSA provides an intimate setting 
undisturbed by at times strained bilateral ties – after all, relations between India, Brazil and South Africa are 
simply too incipient to hit any meaningful roadblocks or clashes of interest.  

66  “In addition, there is potential for meaningful security cooperation among IBSA members, as military exercises 
in the Indian Ocean (IBSAMAR), development projects, and working groups in areas such as poverty reduction 
all showPerhaps IBSA’s greatest value is in bringing India, Brazil and South Africa closer together in a more 
general sense – allowing think tanks, civil society, academia, public sector specialists and foreign 
policymakers to engage and develop joint strategies to common problems. Seen from this perspective, IBSA 
has already been a success as it shifted its members’ attention towards their fellow emerging powers.” Id, 
ibidem. 

https://thediplomat.com/2012/08/keep-the-brics-and-ibsa-seperate/
https://thediplomat.com/2012/08/keep-the-brics-and-ibsa-seperate/
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problemas comuns dos três países sejam debatidos, com vistas à superação de 

desafios67 em um contexto diferente daquele abrigado pelas Cúpulas BRICS.  

O Forum BRICS, para Stuenkel, de outro lado, é de uma utilidade 

imensa e sinergias certamente existem entre BRICS e IBAS. Nesse sentido, o autor 

enfatiza que “ideias e conceitos desenvolvidos nas cúpulas IBAS, deveriam ser 

discutidos no âmbito do BRICS e vice-versa”. Exemplifica, assinalando tópicos, tais 

como a questão ambiental, a governança global, o desenvolvimento econômico e a 

segurança marítima.  

Para o autor, os benefícios próprios da continuidade do diálogo IBAS 

são demasiado grandes para serem ignorados e os formuladores de políticas 

públicas em Brasília, Nova Délhi e Pretória deveriam mantê-lo, na medida em que 

esses países se tornem influenciadores de uma agenda política global. 68 

Para o Embaixador Damico (2015), por sua vez, há uma fundamental 

diferença entre os dois mecanismos no que concerne à sua base de articulação: 

“No caso do IBAS, soft power que é derivado da atratividade 

desse grupo ser composto pelas três grandes democracias 

multiétnicas do mundo em desenvolvimento, ou seja, bons cidadãos 

internacionais que operam em linha com as grandes diretrizes do 

Conselho de Direitos Humanos e que mantêm uma demanda muito 

forte no que diz respeito à reforma do Conselho de Segurança. Já o 

BRICS, o grande fator de atratividade deriva de considerações de 

hard power, ou seja, são cinco grandes países ou pelo menos quatro 

grandes países e um outro um pouquinho menor, que têm grande 

população, grande território e grande PIB, grande base econômica. 

No momento da criação do BRICS, todos eles ostentavam fortes 

taxas de crescimento econômico e se notava um momento de grande 

convergência entre os países desenvolvidos e emergentes, o que 

                                            
67   “Aware of the fact that IBSA provides a platform to debate how to deliver growth in the context of democracy 

China is likely to push for IBSA to be replaced by BRICS. Brazil, India and South Africa should resist such a 
move, even when there overlap between the debates at BRICS and IBSA Summits. China’s absence is 
precisely what makes IBSA an interesting platform for debating global challenges in a different context- and 
also speaks frankly about challenges that cannot be addressed at BRICS Summits – including the question 
of how to deal with the rise of China”. STUENKEL, op. cit., § 8º. Acesso em: 8 ago. 2018. Nossa a tradução. 

68  STUENKEL, op. cit. último parágrafo: “Yet the benefits of IBSA’s continued existence are too large to ignore, 
and policy makers in Brasília, Delhi and Pretoria should maintain it as they turn into global agenda setters”. 
Nossa a tradução. Acesso em: 8 ago. 2018 
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abria a perspectiva de uma maior influência no cenário 

internacional.69 

A partir desse cenário, indaga o autor: “Quais são as soluções que 

se impõem aos membros comuns do IBAS e BRICS?” Em sua opinião, ou bem é 

feita uma divisão de tarefas entre os dois mecanismos, ou, inevitavelmente, um deles 

eclipsará o outro, “com o mais forte projetando um cone de sombra sobre o 

mecanismo que fosse, digamos, o perdedor desse embate”. Na seqüência70 de sua 

análise, tendo em vista o cenário político internacional e interno dos países 

envolvidos nos últimos tempos, Stuenkel relata a aparente evolução de um e a 

retração do outro mecanismo de cooperação. 

O BRICS realizou a sua X Cúpula de Chefes de Estado em julho 

passado. A VI Cúpula do IBAS, inicialmente prevista para 2013, ainda não ocorreu, 

conquanto houvesse uma previsão de que se realizasse em 2018.  

Haverá fusão, extinção, redirecionamento entre as duas plataformas 

de cooperação, IBAS e BRICS, apesar de cada uma delas ter seu próprio escopo de 

atuação? Só o tempo e a história dirão. Talvez seja cedo, ainda, para um veredicto. 

4. ATOS INTERNACIONAIS FIRMADOS 

4.1. Considerações gerais acerca do processo de internalização: 

Oportuno recordar que a inserção de atos internacionais no 

ordenamento jurídico interno demanda um processo complexo que envolve a ação 

de dois poderes de Estado, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, por meio de 

diferentes atos de sua competência precípua. Para Rezek (1984, p. 286): 

Dado que o consentimento convencional se materializa sempre 

num ato de governo – a assinatura, a ratificação, a adesão –, parece 

claro que seus pressupostos, ditados pelo direito interno, tenham, 

                                            
69  DAMICO, Flávio. Conferência: IBAS e BRICS. In: Funag, op. cit., p. 291-3 
70  Os autores fazem a opção de manter o trema, por considerá-lo necessário à eufonia da língua e em virtude 

de o acordo ortográfico ainda não ter entrado em vigor na ordem internacional: conquanto já tenha sido 
internalizado no nosso país: ainda não foi internalizado pelos países africanos e é condição sine qua non 
para sua entrada em vigor a internalização por todos os Estados signatários. 
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normalmente, a forma de consulta ao poder Legislativo. Onde o 

Executivo depende, para comprometer externamente o Estado, de 

algo mais que sua própria vontade, isto vem a ser em regra a 

aprovação parlamentar, configurando exceção o modelo suíço, em 

que o referendo popular condiciona a conclusão de certos tratados. 

O estudo dos pressupostos constitucionais do consentimento é, 

assim, fundamentalmente, o estudo da partilha do treaty making 

power entre os dois poderes políticos – Legislativo e Executivo– em 

determinada ordem jurídica estatal. 71 

Ao Poder Executivo, nos termos do inciso VIII do art. 84 da 

Constituição Federal, cabe negociar e celebrar os atos internacionais que, logo a 

seguir devem ser encaminhados, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 

Federal, à apreciação do Congresso Nacional que tem a competência indelegável 

de resolver definitivamente a respeito dessas avenças72. 

Após a apreciação legislativa, para que o compromisso internacional 

ingresse no ordenamento jurídico interno, é, ainda, necessário que haja a sua 

promulgação, por decreto do Presidente da República, acompanhada da respectiva 

publicação em Diário Oficial do instrumento internacional firmado e depósito do 

instrumento firmado, no local convencionado, ou, então, o comunicado diplomático 

equivalente. 

Sem essas providências, as avenças pactuadas, do ponto de vista 

do direito interno, sequer ingressam no campo da existência jurídica, requisito 

indispensável à sua inserção nas esferas subsequentes da validade e da eficácia 

jurídicas. Em outras palavras, essas normas não–promulgadas sequer existem para 

                                            
71  REZEK, Francisco. Direito dos Tratados, p. 286-7. Rio de Janeiro: Forense, 1984.  
72  BRASIL. Constituição Federal de 1988/ Título IV/ Da Organização dos Poderes/  

Capítulo I/ Do Poder Legislativo / Seção I / Do Congresso Nacional 

 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; [...] 
Capítulo II / Do Poder Executivo /.../Seção II /Das atribuições do Presidente da República 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; [...]  
Destaques acrescentados. Disponível em:< http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html > Acesso em: 31 ago. 2018 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
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o direito interno – ou seja, elas são juridicamente inexistentes para o ordenamento 

jurídico pátrio. 

Nunca é demais relembrar-se a sábia doutrina de Aurelino Leal a 

respeito, no seu clássico Theoria e Prática da Constituição Federal Brasileira (1925, 

p. 628): 

“Os projectos aprovando tratados são submetidos á sanccção 
presidencial. 

Quando presidente do Senado, o sr. Manuel Victorino pensou de 
modo contrário, mas o Senado entendeu que a sancção era 
indispensável, e assim se ha sempre praticado (Vide todo o debate 
a respeito nos Annaes do Senado, 1896; vol. V, sessões de 21 e 22 
de Setembro; págs. 92 e segs.). 

O poder de emenda dos tratados e convenções internacionais 
existe necessariamente e não seria possível supprimil-o. 
Dependendo a sua aprovação final do Congresso Nacional, este 
precisa examinar si o tratado viola a Constituição federal ou as leis 
da Republica. Neste segundo caso, elle é o órgão competente par 
abrir excepções ás leis já votadas, quando os tratados e convenções 
as tiverem alterado; e o Congresso não poderá desempenhar uma 
tal attribuição jungido á alternativa de approval-os ou rejeital-os, até 
porque muito poderá convir aos interesses públicos a aprovação de 
um pacto internacional, uma vez expurgado desta ou daquella 
irregularidade.” 73 

Deve-se reconhecer a controvérsia doutrinária que existe, nesse 

aspecto. O Congresso Nacional, todavia, já se posicionou a respeito, em dois 

diferentes momentos, firmando uma linha de ação que se vem sedimentando desde 

o início da década de 90: 

I. Consulta nº 7, de 1993 (CON 7/1993), da Presidência da 
Câmara dos Deputados à então Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação; 

II. Consulta nº 4, de 2004 (CON 4/2004), também da 
Presidência da Câmara dos Deputados à atual Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Quando da primeira consulta, motivada para exame da possibilidade 

de serem apostas duas ressalvas (que, enfim, foram feitas) à Convenção de Viena 

                                            
73  LEAL, Aurelino. Theoria e Prática da Constituição Federal Brasileira. Parte Primeira: Da Organização 

Federal do Poder Legislativo, p. 628. Rio de Janeiro: F.Briguiet & Cia, 1925. Mantida a grafia original. 
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sobre o Direito dos Tratados, de 1969, foi oferecido detalhado e circunstanciado 

parecer74 pelo então Dep. José Thomaz Nonô, que é jurista. Desse parecer 

doutrinário, destacamos os seguintes parágrafos: 

Entendemos, contudo, acompanhando o preceituado pelo Prof. 

Haroldo Valladão, que as emendas eventualmente aprovadas ao 

texto ineternacional pelo Conqresso não têm o poder de obriqar, de 

imediato, a outra Parte Contratante, Estado soberano ou 

organização internacional -, nos termos das modificações com as 

quais não exprimiu seu assentimento. Aliás, não há, no direito dos 

tratados, nem no direito internacional público, ato unilateral dessa 

natureza que vincule a outra Parte. 

Contém fundamentação, no direito positivo nacional, portanto, a 

tese de que, apesar de o Conqresso não deter o poder de obriqar os. 

Pactuantes estrangeiros a acatarem eventuais emenda que entenda 

conveniente apor, em sua apreciação, poderá o Legislativo oferecer 

propostas de modificação ao texto submetido ao seu crivo. 

As modificações propostas ao texto do tratado, acordo, 

convenção ou qualquer outro compromisso internacional, pelo 

Congresso Nacional, deverão ser traduzidas, assim, pelo Poder 

Executivo, no caso de se tratar de um compromisso de feições 

multilaterais no âmbito internacional, em reservas. Caso a hipótese 

seja a de um tratado bilateral, deverá o Poder Executivo apresentar 

a proposta de emenda, de autoria do Congresso Nacional brasileiro, 

à consideração da outra Parte Contratante.75 

Nessa mesma linha, também foi a resposta à Consulta nº 4, de 2004. 

Destacamos o texto deliberativo do parecer final da CCJC, exarado na reunião 

deliberativa ordinária do dia 9 de dezembro de 2004: 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião 

ordinária realizada hoje, ao apreciar a Consulta nº 4/2004, opinou 

unanimemente entendendo que quanto aos limites do poder do 

Congresso Nacional de emendar os atos internacionais:  

1º) não é admissível apresentação de emendas formuladas 

diretamente ao texto dos atos internacionais;  

                                            
74  Parecer publicado no Diário do Congresso Nacional, 11 mar.1995, fls.3035-3039,  
75  PAR 1> CCJR=>CON7/1993 -> Inteiro teor Disponível em: 

<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposição=12670> 
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11MAR1995.pdf#page=27 > Acesso em: 24 set.2018 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposição=12670
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11MAR1995.pdf#page=27
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2º) são admissíveis emendas aditivas, supressivas e modificativas 

ao Projeto de Decreto Legislativo, cuja formulação visará a 

aprovação condicionada e, portanto, parcial do ato internacional;  

3º) não serão admissíveis emendas substitutiva ou substitutiva 

global, pois se o Legislativo discordar de todo ou quase todo o 

conteúdo do texto do ato internacional, cabe-lhe, então, rejeitá-lo, ao 

invés de emendá-lo.76 

Nesse contexto jurídico adotado para a domesticação de avenças, 

foram sendo firmados pelo Brasil os atos e compromissos internacionais, com os 

quatro países parceiros, África do Sul, China, Índia e Rússia, assim como, a partir do 

final da primeira década deste século, no âmbito das duas plataformas de 

cooperação, IBAS e BRICS.  

Relacionam-se, neste trabalho, os subconjuntos de atos 

internacionais bilaterais firmados, a partir de 1988, com cada um dos países 

parceiros nas duas cooperações, bem como o subconjunto pertinente aos dois 

programas, IBAS e BRICS. 

São subgrupos extraídos do total de 1559 mensagens 

presidenciais77, pertinentes à cooperação internacional sobre as mais diferentes 

matérias (celebrados tanto com países, quanto com organizações internacionais 

com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas), encaminhadas ao Congresso 

Nacional no período compreendido entre o início de1988 e o final de 2018. 

                                            
76  CON 4/2004 Ficha de tramitação disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=253668 > Acesso em: 24 
set.2018 Parecer do Relator (PRL 1 CCJC=> CON 4/2004) disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=236372&filename=PRL+1+CCJ

C+%3D%3E+CON+4/2004>  Publicado no DCD de 1º de março de 2005,Letra A. 
77  Para relação dos atos internacionais encaminhados ao Congresso Nacional entre 1º de janeiro de 2018 e 31 

de dezembro de 2017, vide Tabela 2- Atos internacionais submetidos ao Congresso Nacional por Mensagem 
do Poder Executivo (1988 – 2017): relação anotada, confeccionada com dados do Sistema de Informações 
Legislativas da Câmara dos Deputados (Sileg) no estudo Tempo de tramitação dos atos internacionais : poder 
executivo e Congresso Nacional (1988-2017), na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, disponível em: 
< http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579 > p. 25-260. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=253668
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=236372&filename=PRL+1+CCJC+%3D%3E+CON+4/2004
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=236372&filename=PRL+1+CCJC+%3D%3E+CON+4/2004
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579
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4.2. Dados utilizados 

A seguir, são apresentados, em cinco tabelas, os dados referentes 

aos atos internacionais agrupados para esta nota técnica.  

Arrolam-se, assim, 71 atos internacionais celebrados pelo Brasil com 

cada um dos quatro outros países e no âmbito das duas plataformas de cooperação, 

entre 1988 e 2018: 

 63 instrumentos bilaterais, celebrados com os países que hoje 
compõem um ou outro dos dois grupos de cooperação, a 
maioria deles firmada antes do surgimento de um ou outro 
grupo; 

 6, no âmbito do Forum de Diálogo IBAS propriamente dito; 

 2, no âmbito da cooperação BRICS. 

Os atos internacionais bilaterais estão arrolados nas Tabelas 1 a 4: 

Brasil e África do Sul; Brasil e China; Brasil e Índia; Brasil e Rússia.  

Os atos internacionais pertinentes aos compromissos trilaterais, no 

âmbito do IBAS, e àqueles referentes ao BRICS, estão arrolados apenas na Tabela 

5, de forma conjunta, conforme mencionado na metodologia, a fim de se poder 

visualizar a evolução desse processo em uma mesma linha de tempo. 
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4.2.1. Tabela 1 - Atos internacionais celebrados entre a República Federativa do Brasil e a República da África do Sul, encaminhados ao 
Congresso Nacional entre 1988 e 201878 

Item 
Item/ 
total 
1534 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente: África do Sul 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

1.  370 
Mensagem 
141/1997 

30/01/1997 
(África/ tráfico) 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA NA ÁREA DO 
COMBATE À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E 
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS E ASSUNTOS CORRELATOS, CELEBRADO 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 1996, ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, 
EM PRETÓRIA.  

PDC 415/1997 
DL 37/1997 (DOU 
20/8/1997, p. 17990, col. 
02). 

Decreto nº 3.198, de 
5/10//1999 (DOU 
06/10/1999, seção 1, p.15). 

2.  372 
Mensagem 
157/1997 

06/02/1997 
(África/ cultural) 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO NO CAMPO DA CULTURA, CELEBRADO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, EM PRETORIA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 
1996. 

PDC 416/1997 
DL 59/1997 (DOU 
30/10/1997, p. 24426, col. 
01). 

Decreto nº 3.521, de 21 de 
junho de 2000 (DOU 
23/6/2000, seção 1, p. 8). 

3.  379 
Mensagem 
351/1997 

18/03/1997 
(África/ aéreo) 

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS ENTRE OS SEUS RESPECTIVOS 
TERRITÓRIOS E ALÉM, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, 
EM PRETORIA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1996. 

PDC 770/1999 
DL 43/1999 (DOU 
21/6/1999, p. 001, col. 3). 

Decreto nº 3.974, de 17 de 
outubro de 2001 (DOU 
18/10/2001, seção 1, p. 4). 

4.  667 
Mensagem 
672/2002 

31/07/2002 
(África/ 

cooperação) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL SOBRE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA, CELEBRADO NA CIDADE DO CABO, EM 1º DE MARÇO DE 2000. 

PDC 40/2003 
DL 332/2003 (DOU 
23/7/2003, p. 01, col. 02). 

Decreto nº 4.824, de 2 de 
setembro de 2003 (DOU 
3/9/2003, seção 1, p. 110) 

5. . 740 
Mensagem 
425/2003 

02/09/2003 
(África/ defesa) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL SOBRE COOPERAÇÃO EM 
ASSUNTOS RELATIVOS À DEFESA, CELEBRADO EM CAPE TOWN, EM 4 DE 
JUNHO DE 2003. 

PDC 991/2003 
DL 784/2005 (DOU, 
11/7/2005, p. 2). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg.79 

                                            
78 Legenda de cores para a Tabela 1 

Ato internacional cujo processo de internalização foi concluído Não se encontrou,  no Sileg, decreto de promulgação do Presidente da República. 

Salientados, em verde e amarelo, alternados por ano de apresentação, os períodos utilizados pelo Executivo e Legislativo para a internalização dos atos internacionais listados em cada célula. 

 
79  Segundo informa o Itamaraty, na plataforma Concórdia, página eletrônica pertinente a esse acordo, “Trâmite para promulgação interrompido por incompatibilidade do 

Acordo com a nova Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)”. Muito embora não promulgado, houve a ratificação bilateral, segundo a mesma fonte. O Brasil o 
ratificou por meio da Nota Verbal nº 155, de 18/7/2005, e a África do Sul, por meio da Nota Verbal nº 19, de 20/8/2013. Dessa forma, o instrumento encontra-se em vigor 
na ordem internacional, mas é norma jurídica inexistente internamente, no Brasil. 
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Item 
Item/ 
total 
1534 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente: África do Sul 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

6.  779 
Mensagem 
355/2004 

30/06/2004 
(África/ C&T)) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL NO CAMPO DE COOPERAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, CELEBRADO EM PRETÓRIA, EM 8 DE 
NOVEMBRO DE 2003. 

PDC 
1424/2004 

DL 294/2006 (DOU 
13/7/2006, p.02, col. 01). 

Decreto nº 6.617, de 23 de 
outubro de 2008 (DOU 
24/10/2008, seção 1, p. 7). 

7.  826 
Mensagem 
185/2005 

07/04/2005 
(África/ 

tributário) 

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS 
SOBRE A RENDA, FIRMADO EM PRETÓRIA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 2003. 

PDC 
1897/2005 

DL 301/2006 (DOU 
14/7/2006, seção 1, p. 4). 

Decreto nº 5.922, de 3 de 
outubro de 2006 (DOU 
4/10/2006, seção 1, p. 6). 

8.  1072 
Mensagem 
1002/2008 

16/12/2008 
(África/ 

aduaneiro) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL RELATIVO À ASSISTÊNCIA 
MÚTUA ENTRE SUAS ADMINISTRAÇÕES ADUANEIRAS, CELEBRADO NA 
CIDADE DO CABO, EM 11 DE MAIO DE 2008. 

PDC 
1674/2009 

DL 662/2010 (DOU 
01/09/2010, p. 02, col. 02). 

Decreto nº 8.362, de 17 de 
novembro de 2014 (DOU  
18/11/2014). 

9.  1172 
Mensagem 
161/2010 

14/04/2010 
(África e 

América Latina 
e Caribe/ SACU) 

ACORDO DE COMÉRCIO PREFERENCIAL, ENTRE O MERCADO COMUM DO 
SUL (MERCOSUL) E A UNIÃO ADUANEIRA DA ÁFRICA AUSTRAL (SACU), 
INTEGRADA PELA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, REPÚBLICA DE 
BOTSUANA, REINO DO LESOTO, REPÚBLICA DA NAMÍBIA E REINO DA 
SUAZILÂNDIA, ASSINADO PELOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, EM 
SALVADOR, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2008, E PELOS ESTADOS MEMBROS 
DA SACU EM MASERU, CAPITAL DO LESOTO, EM 3 DE ABRIL DE 2009. 
[Observação: essa proposição foi reapresentada ao Congresso em 2015, quando já 
havia sido promulgado o Decreto Legislativo objeto da proposição originária – o 
novo decreto legislativo, conquanto não revogue o anterior expressamente, é por 
ele derrogado]. 

PDC 
2601/2010 

(RMercosul) 

DL 807/2010 (DOU 
21/12/2010, p.15, col. 01) => 
DL 200/2015  

Decreto nº 8.703, de 1º de 
abril de 2016 (DOU 
4/4/2016, seção 1, p.1). 

10.  1422 
Mensagem 
130/2016 

11/04/2016 
(África/ 

tributário)  

PROTOCOLO ALTERANDO A CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA 
ÁFRICA DO SUL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO 
FISCAL EM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA, CELEBRADA EM 
PRETÓRIA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 2003, ASSINADO EM PRETÓRIA, EM 31 
DE JULHO DE 2015.  

PDC 523/2016 
=> PDS (SF) 

211/2017 

DL 173//2017 (DOU 
5/12/2017, p.2, col.3). 

Decreto nº 9559 de 12 de 
novembro de 2018 (DOU - 
13/11/2018, seção 1, p. 3) 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Tabela 2- Atos internacionais submetidos ao Congresso Nacional por Mensagem do Poder Executivo (1988 – 2017): relação anotada, 

confeccionada com dados do Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados (Sileg). Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579> 
p. 25-260. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579
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Resumo da Tabela 1: Quantitativo de atos internacionais celebrados com a República da África do Sul (1988-2018) por campo temático: 

Agricultura/ 
Pecuária 

C & T 
Cooperação 

Cível 
Cooperação 

penal 
Cultura / 

Educação 
Defesa 

Economia/ 
Sis.Financ. 

Infraestrutura 
engen/energia. 

Transportes 
ar/ mar 

Tributário 
Aduaneiro 

Turismo Vistos/Consular TOTAL 

0 2 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 10 

Pendências relativas à inserção do ato internacional no ordenamento jurídico interno, em 20 de novembro de 2017, com base em dados do Sileg:  

Atos internacionais em tramitação legislativa -0-  Atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e sem registro de promulgação presidencial no Sileg. -1- 
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4.2.2. Tabela 2 - Atos internacionais celebrados entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China, encaminhados ao 
Congresso Nacional entre 1988 e 201880 

Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional/ país convenente: China 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

1.  27 
Mensagem 
412/1988 

14/9/1988 
(Ásia/ C&T) 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NA AREA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
CONCLUIDO COM O GOVERNO DA REPUBLICA POPULAR DA CHINA, EM 
PEQUIM, A 06 DE JULHO DE 1988. 

PDC 63/1988 
DL 72/1989 (DOU 
24/11/1989, p.21531, col. 
01). 

Decreto nº 99.089, de 9 de 
março de 1990 (DOU  
12/3/1990, seção 1, p. 4863). 

2.  71 
Mensagem 
498/1990 

06/08/1990 
(Ásia/ 

cooperação) 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÔMICA E TECNOLÓGICA, CELEBRADO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, A 18 DE MAIO DE 1990.  

PDC 349/1990 
DL 235/1991 (DOU 
17/12/1991, p. 29184, col. 
01). 

Decreto nº 614, de 23 de 
julho de1992 (DOU 
24/07/1992, seção 1, p. 
9873) 

3.  122 
Mensagem 
543/1991 

22/10/1991 
(Ásia/ 

tributário) 

CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A 
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA, CELEBRADA 
EM 05 DE AGOSTO DE 1991, ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, ASSINADA EM 
PEQUIM,  

PDC 176/1992 
DL 85/1992 (DOU 
25/11/1992, p. 16245, col. 
01). 

Decreto nº 762, de 19 de 
fevereiro de 1993 (DOU 
20/2/1993, seção 1, p. 2279). 

4.  239 
Mensagem 
800/1994 

17/10/1994 
(Ásia/ 

transportes) 

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR 
DA CHINA, EM PEQUIM, EM 11 DE JULHO DE 1994. 

PDC 92/1995 
DL 05/96 (DOU 29/2/96, p. 
3310, col. 01). 

Decreto nº 2.499, de 16 de 
fevereiro de 1998 (DOU 
17/2/1998, seção 1, p. 2). 

5.  270 
Mensagem 
380/1995 

05/04/1995 
(Ásia/ ciência 
e tecnologia) 

ACORDO-QUADRO SOBRE COOPERAÇÃO EM APLICAÇÕES PACÍFICAS DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPAÇO EXTERIOR, CELEBRADO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM BEIJING, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1994. 

PDC 144/1995 
DL 191/1995 (DOU 
18/12/1995, seção 1, p. 
21346) 

Decreto nº 2.698, de 30 de 
julho de 1998 (DOU 
31/7/1998, seção 1, p.19). 

6.  320 
Mensagem 
364/1996 

06/05/1996 
(Ásia/ saúde 

animal) 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE QUARENTENA E SAÚDE 
ANIMAL, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM BRASÍLIA, EM 
08 DE FEVEREIRO DE 1996. 

PDC 287/1996 
DL 07/1997 (DOU 
29/1/1997, p. 1616, col. 
01). 

Decreto nº 2.535, de 6 de 
abril de 1998 (DOU 
7/4/1998, seção 1, p. 1). 

                                            
80  Legenda de cores para a Tabela 2: 

Proposição aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Presidente Não se encontrou decreto presidencial de promulgação, no Sileg  

Salientados, em verde e amarelo, alternados por ano de apresentação, os períodos utilizados pelo Executivo e Legislativo para a internalização dos atos internacionais listados em cada célula. 
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Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional/ país convenente: China 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

7.  321 
Mensagem 
380/1996 

10/05/1996 
(Ásia/ vegetal) 

ACORDO SOBRE QUARENTENA VEGETAL, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
POPULAR DA CHINA, EM BEIJING, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995. 

PDC 335/1996 
DL 24/1997 (DOU 
8/5/1997, p. 9234, col. 02). 

Decreto nº 2.332, de 1º de 
outubro de 1997 (DOU - 
2/10/1997, seção 1, p. 
21917). 

8.  341 
Mensagem 
671/1996 

12/07/1996 
(Ásia/ 

satélites) 

ACORDO SOBRE SEGURANÇA TÉCNICA RELACIONADA AO 
DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DOS SATÉLITES DE RECURSOS 
TERRESTRES, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, EM BEIJING, EM 
13 DE DEZEMBRO DE 1995. 

PDC 321/1996 
DL 16/1997 (DOU 
17/4/1997, p. 7597, col. 
01). 

Decreto nº 2.695, de 29 de 
julho de 1998 (DOU 
30/7/1998, seção 1, p. 21). 

9.  739 
Mensagem 
412/2003 

27/08/2003 
(Ásia/ C&T/ 
satélites) 

PROTOCOLO COMPLEMENTAR AO ACORDO-QUADRO, ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
POPULAR DA CHINA, SOBRE COOPERAÇÃO EM APLICAÇÕES PACÍFICAS DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPAÇO EXTERIOR PARA A CONTINUIDADE DO 
DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DE SATÉLITES DE RECURSOS 
TERRESTRES, ASSINADO EM BRASÍLIA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2002. 

PDC 
1023/2003 

DL 1020/2005 (DOU 
25/11/2005, p.05, col. 01). 

Decreto nº 6.560, de 8 de 
setembro de 2008 (DOU - 
9/9/2008, Seção 1, p. 5). 

10.  787 
Mensagem 
550/2004 

03/09/2004 
(Ásia/ penal/ 

MLAT) 

TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA 
POPULAR DA CHINA SOBRE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MÚTUA EM MATÉRIA 
PENAL, CELEBRADO EM PEQUIM EM 24 DE MAIO DE 2004. 

PDC 
1558/2005 

DL 296/2006 (DOU 
13/7/2006, p.02, col. 02). 

Decreto nº 6.282, de 3 de 
dezembro de 2007 (DOU - - 
4/12/2007, seção 1, p. 47). 

11.  846 
Mensagem 
497/2005 

02/08/2005 
(Ásia/ penal) 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA PARA O 
COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL E OUTRAS 
MODALIDADES DELITUOSAS, ASSINADO EM BRASÍLIA, EM 12 DE NOVEMBRO 
DE 2004. 

PDC 65/2007 

DL 268/2009 (DOU 
12/6/2009, p. 02, col. 02). 
Ratificado pelo Brasil por 
meio da Nota Verbal 92 de 
17/06/2009. 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg (segundo informa o 
Itamaraty, aguarda-se 
ratificação da China). 

12.  912 
Mensagem 
489/2006 

04/07/2006 
(Ásia/ 

infraestrutura) 

ACORDO SOBRE O FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO NA ÁREA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, ASSINADO EM PEQUIM, EM 5 DE JUNHO DE 
2006. 

PDC 
2349/2006 

DL 409/2006 (DOU 
13/9/2006, p. 01, col. 3). 

Decreto nº 6.009, de 3 de 
janeiro de 2007 (DOU 
4/1/2007, seção 1 p. 5). 

13.  915 
Mensagem 
555/2006 

20/07/2006 
(Ásia/ vistos) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DA 
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA SOBRE ISENÇÃO PARCIAL DE VISTOS 
CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 20 DE OUTUBRO DE 2005. 

PDC 57/2007 
DL 261/2008 (DOU 
19/9/2008, p. 02, col. 02). 

Decreto nº 6.651, de 18 de 
novembro de 2008 (DOU 
19/11/2008, seção 1 p. 29 
=>retificação: DOU 
20/11/2008, seção 1, p. 1). 
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Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional/ país convenente: China 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

14.  1038 

Mensagem 
479/2008<= 
Mensagem 
112/2010 

(linha 1160) 

09/07/2008 
(Ásia/ 

extradição) 

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E 
A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 12 DE 
NOVEMBRO DE 2004. 

PDC 
1351/2008 

DL 268/2014. (DOU 
17/07/14, p. 02, col. 02).  

Decreto nº 8431 de 9 de 
abril de 2015 (DOU 
10/4/2015, seção 1, p.4). 

15.  1160 

Mensagem 
112/2010 => 

PDC 
1351/08 

<=Mensage
m 479/2008 
(vide linha 

1039) 

15/03/2010 
(Ásia/ 

extradição) 

TEXTO RETIFICADO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, CELEBRADO 
EM BRASÍLIA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2004 [Observação: MSC 112/2010 
encaminha correção de tradução do ato internacional encaminhado pela MSC 
479/2008; tramitação inalterada em 31/01/2012; tramitação permanece inalterada em 
31/1/2012]. 

PDC 
1351/2008 

DL 268/2014. (DOU 
17/07/14, p.2, col. 2). 

Decreto nº 8431 de 9 de 
abril de 2015 (DOU 
10/4/2015, seção 1. p.4). 

16.  1192 
Mensagem 
506/2010 

30/8/2010 
(Ásia/ cível) 

TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA 
POPULAR DA CHINA SOBRE AUXÍLIO JUDICIAL EM MATÉRIA CIVIL E 
COMERCIAL, ASSINADO EM PEQUIM, EM 19 DE MAIO DE 2009. 

PDC 474/2011 
DL 539/2012. (DOU 
19/10/12 PÁG 04 COL 02). 

Decreto nº 8430 de 9 de 
abril de 2015 (DOU 
10/4/2015, seção 1, p.2). 

17.  1413 
Mensagem 
599/2015 

05/01/2016 
(Ásia/ 

aduaneira) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA SOBRE ASSISTÊNCIA MÚTUA 
ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA ADUANEIRA, CELEBRADO NO RIO DE 
JANEIRO, EM 21 DE JUNHO DE 2012. 

PDC 
729/2017=> 
PDS (SF) 
18/2018 

DL 112/2018 (DOU 
11/05/2018, p. 3, col. 1) 

Decreto nº 9542 de 29 de 
outubro de 2018 (DOU 
30/10/2018, seção 1, p. 1). 

18.  1444 
Mensagem 
439/2016 

03/08/2016 
(China/ 
espaço 
exterior) 

PROTOCOLO COMPLEMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO DO 
CBERS-4A ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA AO "ACORDO QUADRO ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA SOBRE COOPERAÇÃO EM APLICAÇÕES 
PACÍFICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPAÇO EXTERIOR", CELEBRADO 
EM BRASÍLIA, EM 19 DE MAIO DE 2015. 

PDC 492/2016 
DL142/2016 (DOU 
26/08/16 PÁG 01 COL 02.) 

Decreto nº 8.908, de 22 de 
novembro de 2016 (DOU 
23/11/2016, seção 1, p. 10). 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Tabela 2- Atos internacionais submetidos ao Congresso Nacional por Mensagem do Poder Executivo (1988 – 2017): relação anotada, confeccionada com 
dados do Sileg. Disponível em: < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579 > p. 25-260. 

Resumo da Tabela 2: Quantitativo de atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil com a República da China (1988-2018) por campo temático: 

Agricultura/ 
Pecuária 

C & T 
Cooperação 

Cível 
Cooperaçáo 

penal 
Cultura / 

Educação 
Defesa 

Economia/ 
Sis.Financ. 

Infraestrutura 
engen/energia. 

Transportes 
ar/ mar 

Tributário 
Aduaneiro 

Turismo Vistos/Consular TOTAL 

2 6 1 4 0 0 0 1 1 2 0 1 18 

Pendências relativas à inserção do ato internacional no ordenamento jurídico interno, em 20 de novembro de 2017: 

Atos internacionais em tramitação legislativa – 0 – Atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e sem registro de promulgação presidencial no Sileg. –1– 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579
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4.2.3. Tabela 3- Atos internacionais celebrados entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia, encaminhados ao Congresso 
Nacional entre 1988 e 201881 

Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Índia 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

1.  672 
Mensagem 
733/2002 

21/08/2002 
(Ásia/ 

C&T/energia) 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA REFERENTE À 
COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA NA ÁREA DE MISTURA DE ETANOL EM 
COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTES, CELEBRADO EM NOVA DELHI, EM 08 DE 
ABRIL DE 2002. 

PDC 14/2003 
DL 29/2006 (DOU 
22/2/2006, p. 02, col. 01). 

Decreto nº 5.816, de 26 
de junho de 2006 (DOU 
27/6/2006, seção 1, p. 7). 

2.  775 
Mensagem 
271/2004 

26/05/2004 
(Ásia/ defesa) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA SOBRE COOPERAÇÃO EM ASSUNTOS 
RELATIVOS À DEFESA, CELEBRADO EM NOVA DELHI, EM 1º DE DEZEMBRO DE 
2003. 

PDC 1393/2004 
DL 475/2006 (DOU 
23/11/2006, p.01, col. 
02). 

Decreto nº 6.111, de 10 
de maio de 2007 (DOU 
11/05/2007, seção 1, p. 3). 

3.  792 
Mensagem 
621/2004 

24/09/2004 
(Ásia/ turismo) 

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA, 
CELEBRADO EM NOVA DELI EM 25 DE JANEIRO DE 2004. 

PDC 1627/2005 

DL 77/2006 (DOU 
19/4/2006, seção 1, p. 4) 
Ratificado pelo Brasil 
pela Nota Verbal 179, de 
3/11/2011. 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não 
encontrado no Sileg 
(informa o Itamaraty que 
está pendente de 
ratificação pela Índia) 

4.  815 
Mensagem 

46/2005 

27/01/2005 
(Ásia/ espaço 

exterior) 

ACORDO-QUADRO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA SOBRE A COOPERAÇÃO NOS USOS 
PACÍFICOS DO ESPAÇO EXTERIOR, CELEBRADO EM NOVA DELHI, NO DIA 25 DE 
JANEIRO DE 2004. 

PDC 30/2007 
DL 256/2008 (DOU 
19/9/2008, p.01, col. 3). 

Decreto nº 8.287, de 16 
de julho de 2014 (DOU 
17/7/2014, seção 1, p.4). 

                                            

81  Legenda de cores para a Tabela 3: 

Proposição aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Presidente da República Não se encontrou decreto de promulgação presidencial no Sileg  

Foram destacados, em verde e amarelo, alternados por ano de apresentação, os períodos utilizados pelo Executivo e Legislativo para a internalização dos atos internacionais listados em cada célula 
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Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Índia 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

5.  860 
Mensagem 
644/2005 

04/10/2005 
(Ásia/ Mercosul 
=>preferências) 

ACORDO DE COMÉRCIO PREFERENCIAL ENTRE O MERCOSUL E A REPÚBLICA 
DA ÍNDIA E ANEXOS, CELEBRADO EM NOVA DELHI, EM 25 DE JANEIRO DE 2004 
E 19 DE MARÇO DE 2005. [Norma complementar: Decreto nº 6.865, de 29 de maio de 
2009 DOU 1/6/2009, seção 1, p. 21]. 

PDC 2368/2006 
DL 221/2008 (DOU 
4/9/2008, p.01, col. 02). 

Decreto nº 6.864, de 29 
de maio de 2009 (DOU 
1/6/2009, seção 1, p. 5). 

6.  950 
Mensagem 

23/2007 
29/01/2007 

(Ásia/ aéreo) 

ACORDO DE SERVIÇOS AÉREOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA ÍNDIA, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 
12 DE SETEMBRO DE 2006. 

PDC 40/2007 
DL 259/2008 (DOU 
19/09/2008, p. 02, col. 
02). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não 
encontrado no Sileg. 

7.  976 
Mensagem 
505/2007 

19/07/2007 
(Ásia/ consular) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 
REMUNERADAS POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO E 
CONSULAR, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006. 

PDC 412/2007 
DL 596/2009 (DOU 
31/08/2009, p. 01, col. 
02). 

Decreto nº 8342 de 13 de 
novembro de 2014 (DOU 
14/11/2014, Seção 1, p. 
28). 

8.  1010 
Mensagem 

36/2008 

12/2/2008 
(Ásia/ 

audiovisual) 

ACORDO DE COPRODUÇÃO AUDIOVISUAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASÍL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA, CELEBRADO 
EM NOVA DELHI, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2007. 

PDC 665/2008 
DL 649/2009 (DOU 
28/09/2009, p. 02, col. 
02). 

Decreto nº 7.597, de 1º de 
novembro de 2011 (DOU 
3/11/2011, seção 1 p.7). 

9.  1041 
Mensagem 
517/2008 

21/07/2008 
(Ásia/ 

extradição) 

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
REPÚBLICA DA ÍNDIA, ASSINADO EM BRASÍLIA, EM 16 DE ABRIL DE 2008. 

PDC 324/2011 
DL 187/2012 (DOU 
21/5/2012, seção 1, p.1) 

Decreto nº 9055 de 23 de 
maio de 2017 (DOU 
24/5/2017, seção 1, p;1). 

10.  1054 
Mensagem 
838/2008 

04/11/2008 
(Ásia/ C&T) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
REPÚBLICA DA ÍNDIA EM COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 
CELEBRADO EM BRASÍLIA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2006.  

PDC 1670/2009 
DL 213/2010 (DOU 
8/4/2010, seção 1, ´p. 5). 

Decreto nº 7.904, de 4 de 
fevereiro de 2013 (DOU 
Seção 1 - 5/2/2013, P. 8) 

11.  1154 
Mensagem 

72/2010 

09/03/2010 
(Ásia/ 

aduaneiro) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA SOBRE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA 
ADUANEIRA, CELEBRADO EM NOVA DELHI, EM 4 DE MAIO DE 2007. 

PDC 2644/2010 
DL 304/2011 (DOU 
25/10/11, p.1, col. 2). 

Decreto nº 8.363, de 17 
de novembro de.2014 
(DOU  18/11/2014) 
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Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Índia 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo/ 
observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

12.  1398 
Mensagem 
473/2015 

09/11/2015 
(Áisa/ 

tributário) 

PROTOCOLO ALTERANDO A CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA DESTINADA A 
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE 
IMPOSTOS SOBRE A RENDA, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 15 DE OUTUBRO DE 
2013 

PDC 299/2015 
DL 81/2017 (DOU 
26/5/2017, seção 1, p. 3). 

Decreto nº 9.219 de 4 de 
dezembro de 2017 (DOU 
5/12/2017, seção 1, p. 4). 

13.  1434 
Mensagem 
206/2016 

10/05/2016 
(Ásia/ aéreo) 

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA, CELEBRADO 
EM NOVA DELHI, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2011. 

PDC 554/2016 
DL 181/2017 (DOU 
12/12/17, p.2, col. 1). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não 
encontrado no Sileg. 

14.  1454 
Mensagem 
457/2016 

13/10/2016 
(Ásia/ penal) 

ACORDO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS ENTRE A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DA ÍNDIA, CELEBRADO EM 
BRASÍLIA, EM 15 DE OUTUBRO DE 2013. 

PDC 572/2016=> 
PDS (SF)14/2018 

DL 146/2018 (DOU 
11/09/2018, p. 3, col. 1). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não 
encontrado no Sileg. 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Tabela 2- Atos internacionais submetidos ao Congresso Nacional por Mensagem do Poder Executivo (1988 – 2017): relação anotada, 

confeccionada a partir de dados do Sileg. Disponível em: < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579> p. 25-260. 

Resumo da Tabela 3: 

Quantitativo de atos internacionais celebrados entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia (1988-2017) por campo temático: 

Agricultura 
Pecuária 

C & T 
Cooperação 

Cível 
Cooperaçáo 

penal 
Cultura 

Educação 
Defesa 

Economia/ 
Sis.Financ. 

Infraestrutura 
engen/energia. 

Transportes 
ar/ mar 

Tributário 
Aduaneiro 

Turismo Vistos/Consular TOTAL 

0 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14 

Pendências relativas à inserção de atos internacionais firmados com a Índia no ordenamento jurídico brasileiro, em 31 de março de 2018: 

Atos internacionais em tramitação legislativa –0- Atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e sem registro de promulgação presidencial, no Sileg. –4– 

 

  

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579
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4.2.4. Tabela 4 - Atos internacionais celebrados entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia e encaminhados ao Congresso 
Nacional entre 1988 e 201882 

Item 
Item/ 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Rússia 

Projeto de Decreto 
Legislativo/ 

observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

1.  46 
Mensagem 
377/1989 

17/08/1989 
(Eurásia/ 
bilateral/ 

informática) 

AJUSTE COMPLEMENTAR DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA, NO CAMPO DA INFORMÁTICA E COMPUTADORES, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA UNIÃO DAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIÉTICAS, EM BRASÍLIA, A 06 DE JUNHO DE 1989. 

PDC 130/1989 
DL 231/1991 (DOU 
19/12/1991, p. 29373, col. 
01). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg. 

2.  188 
Mensagem 
230/1993 

28/05/1993 
(Eurásia/ aéreo) 

ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS, CELEBRADO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, EM 22 DE JANEIRO DE 1993. 

PDC 340/1993 
DL 82/1995 (DOU 29/5/1995, 
p. 7545, col. 01). 

Decreto nº 1.690, de 7 de 
novembro de 1995 (DOU. 
08/11/1995, seção 1, 
p.2017801). 

3.  241 
Mensagem 
849/1994 

20/10/1994 
(Europa/ nuclear) 

ACORDO PARA COOPERAÇÃO NOS USOS PACÍFICOS DA ENERGIA 
NUCLEAR, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, 
EM BRASÍLIA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1994. 

PDC 122/1995 
DL 190/1995 (DOU 
18/12/1995, p. 21346, col. 
01). 

Decreto nº 2.750, de 26 de 
agosto de 1998 (DOU 
27/8/1998, seção 1, p. 5). 

4.  261 
Mensagem 

78/1995 
20/01/1995 

(Eurásia/ tráfico) 

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A PREVENÇÃO AO USO E 
COMBATE À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, EM MOSCOU, EM 11 DE OUTUBRO DE 1994. 

PDC 63/1995 
DL 131/95 (DOU 6/10/95, p. 
0605, col.1). 

Decreto nº 1.856, de 10 de 
abril de 1996 (DOU 
11/4/1996, seção 1, p. 5944). 

5.  447 
Mensagem 

81/1998 
20/01/1998 

(Eurásia/ cultural) 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, EM BRASÍLIA, EM 
21 DE NOVEMBRO DE 1997. 

PDC 716/1998 
DL 39/1999 (DOU 17/6/1999, 
p. 001, col. 02). 

Decreto nº 3.163, de 2 de 
setembro de 1999 (DOU 
3/9/1999, seção 1, p. 5). 

                                            
82  Legenda de cores para a Tabela 4: 

Proposição aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Presidente da República Não se encontrou, no Sileg, decreto presidencial de promulgação.  

Foram destacados, em verde e amarelo, alternados por ano de apresentação, os períodos utilizados pelo Executivo e Legislativo para a internalização dos atos internacionais listados em cada célula 
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Item 
Item/ 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Rússia 

Projeto de Decreto 
Legislativo/ 

observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

6.  453 
Mensagem 

87/1998 

20/01/1998 
(Eurásia/ espaço 

exterior) 

ACORDO SOBRE A COOPERAÇÃO NA PESQUISA E NOS USOS DO 
ESPAÇO EXTERIOR PARA FINS PACÍFICOS, CELEBRADO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, EM BRASÍLIA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 
1997. 

PDC 58/1999 
DL 04/2000 (DOU 
31/01/2000, p. 01, col. 01). 

Decreto nº 4.423, de 14 de 
outubro de 2002 (DOU 
15/10/2002, seção 1, p. 3). 

7.  454 
Mensagem 

88/1998 

20/01/1998 
(Eurásia/ 

cooperação) 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA E 
TECNOLÓGICA, CELEBRADO EM 21 DE NOVEMBRO DE 1997, ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, EM BRASÍLIA. 

PDC 783/1999 
DL 75/1999 (DOU 
08/09/1999, p. 01, col. 01). 

Decreto nº 3.340, de 18 de 
janeiro de 2000 (DOU 
19/1/2000, seção 1, p. 1). 

8.  507 
Mensagem 
829/1999 

24/06/1999 
Observação: vide 
data correta de 

apresentação no 
DCD 01/9/1999, 
p.38689, col. 1 
(Eurásia/ saúde 

animal). 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE PROTEÇÃO DA SAÚDE 
ANIMAL, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, 
EM BRASÍLIA, EM 23 DE ABRIL DE 1999. [Observação: Data de 
apresentação dessa proposição não consta do SILEG. Vide Dário da 
Câmara dos Deputados, publicação indicada]. 

PDC 340/1999 
DL 103/2000 (DOU 
26/5/2000, p. 001, col. 3). 

Decreto nº 3.666, de 20 de 
novembro de 2000(DOU 
Eletrônico, 21/11/2000, 
seção 1, p. 28). 

9.  576 
Mensagem 
1412/2000 

03/10/2000 
(Eurásia/ 

cooperação) 

TRATADO SOBRE AS RELAÇÕES DE PARCERIA, CELEBRADO ENTRE 
A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, 
EM MOSCOU, EM 22 DE JUNHO DE 2000. 

PDC 861/2001 
DL 490/2001 (DOU 
5/12/2001, p.0001, col. 02). 

Decreto nº 4.379, de 17 de 
setembro de 2002 (DOU 
18/9/2002, seção 1, p. 2). 

10.  578 
Mensagem 
1414/2000 

03/10/2000 
(Europa/ 

fitossanitário) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE 
COOPERAÇÃO NA ÁREA DA QUARENTENA VEGETAL, CELEBRADO EM 
MOSCOU, EM 22 DE JUNHO DE 2000. 

PDC 863/2001 
DL 49/2002 (DOU 22/4/2002, 
p.002, col. 3). 

Decreto nº 4.282, de 25 de 
junho de 2002 (DOU 
26/6/2002, seção 1, p.. 13). 

11.  636 
Mensagem 
140/2002 

06/03/2002 
(Eurásia/ turismo) 

ACORDO DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO, CELEBRADO 
ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA 
FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, EM BRASÍLIA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2001. 

PDC 298/2003 
DL 783/2005 (DOU 
11/7/2005, p. 02, col. 01). 

Decreto nº 6.404, de 19 de 
março de 2008 (DOU 
20/3/2008, seção 1, p.1). 

12.  668 
Mensagem 
674/2002 

31/07/2002 
(Eurásia/ 

aduaneiro) 

ACORDO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO 
DA RÚSSIA PARA PREVENÇÃO, INVESTIGAÇÃO E COMBATE A 
INFRAÇÕES ADUANEIRAS, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 12 DE 
DEZEMBRO DE 2001. 

PDC 3004/2003 
DL 61/2004 (DOU 28/1/2004, 
p. 01, col. 01). 

Decreto nº 5.237, de 8 de 
outubro de 2004 (DOU 
11/10/2004, seção 1, p. 1). 
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Item 
Item/ 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Rússia 

Projeto de Decreto 
Legislativo/ 

observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

13.  679 
Mensagem 
974/2002 

11/11/2002 
(Eurásia/ militar) 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO 
DA RÚSSIA SOBRE COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DE TECNOLOGIAS 
MILITARES DE INTERESSE MÚTUO, CELEBRADO EM MOSCOU, EM 9 
DE ABRIL DE 2002. 

PDC 301/2003 
DL 922/2005 (DOU 
16/9/2005, p. 04, col. 01). 

Decreto nº 5.666, de 10 de 
janeiro de 2006 (DOU 
11/1/2006, seção 1, p. 3). 

14.  736 
Mensagem 
396/2003 

21/08/2003 
(Eurásia/ 

extradição) 

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E A FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, CELEBRADO EM MOSCOU, EM 
14 DE JANEIRO DE 2002. 

PDC 1068/2003 
DL 306/2006 (DOU 
14/7/2006, p.04, col. 3). 

Decreto nº 6.056, de 6 de 
março de 2007 (DOU 
7/3/2007, seção 1, p. 1). 

15.  840 
Mensagem 
437/2005 

19/07/2005 
(Eurásia/ 
tributário) 

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DE FEDERAÇÃO RUSSA PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE 
IMPOSTOS SOBRE A RENDA, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 22 DE 
NOVEMBRO DE 2004. 

PDC 2136/2006 
DL 376/2007 (DOU 
24/12/2007, p. 02, col. 02). 

Decreto nº 9.115, de 31 de 
julho de 2017 (DOU 
1/8/2017), 

16.  965 
Mensagem 
292/2007 

04/05/2007 
(Eurásia/ espaço 

exterior) 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE PROTEÇÃO MÚTUA DE 
TECNOLOGIA ASSOCIADA À COOPERAÇÃO NA EXPLORAÇÃO E USO 
DO ESPAÇO EXTERIOR PARA FINS PACÍFICOS, CELEBRADO EM 
BRASÍLIA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2006.  Observação: o acordo está em 
vigor na ordem internacional, mas inexiste no ordenamento jurídico interno 
por falta de promulgação pelo Presidente da República. 

PDC 1143/2008 

DL 498/2009 (DOU 
20/07/2009, p. 06, col. 2) 
Ratificado por Brasil (Nota 
verbal 167, de 22/7/2009) e 
Rúissia (Nota Verbal 5802 
lad, de 29/6/2009). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg (Não promulgado, 
segundo o Itamaraty, que 
informa “situação especial” 
para a vigência) 

17.  1104 
Mensagem 
327/2009 

18/05/2009 
(Eurásia/ vistos) 

ACORDO, ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, PARA A ISENÇÃO 
DE VISTOS DE CURTA DURAÇÃO, PARA NACIONAIS DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA, CELEBRADO 
NO RIO DE JANEIRO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2008. 

PDC 1654/2009 
DL 935/2009 (DOU 
218/12/2009, p. 02, col. 01)  

Decreto nº 7.271, de 25 de 
agosto de 2010 (DOU 
26/8/2010, seção 1, p. 5).  

18.  1113 
Mensagem 
403/2009 

9/06/2009 
(Eurásia/ 

informações) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE 
PROTEÇÃO MÚTUA DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS, ASSINADA 
EM MOSCOU, EM 13 DE AGOSTO DE 2008. Observação: o acordo está 
em vigor na ordem internacional, mas inexiste no ordenamento jurídico 
interno por falta de promulgação pelo Presidente da República 

PDC 2129/2009 

DL 802/2010 (DOU 
21/12/2010, p. 14, col. 02) 
Ratificações: Brasil=> Nota 
verbal 12, de 17/1/2011; 
Rússia=> NV 6832/lad, de 
13/10/2008.(dados da 
plataforma Concórdia-MRE) 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg. 
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Item 
Item/ 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / país convenente / Rússia 

Projeto de Decreto 
Legislativo/ 

observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

19.  1131 
Mensagem 
670/2009 

27/08/2009 
(Eurásia/ militar) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE 
COOPERAÇÃO TÉCNICO-MILITAR, ASSINADO NO RIO DE JANEIRO, EM 
26 DE NOVEMBRO DE 2008. 

PDC 1924/2009 
DL 282/2010 (DOU 20/05/10, 
p. 06, col. 03). 

Decreto nº 8.482 de 7 de 
julho de 2015 (DOU 
8/7/2015, seção 1, p.3). 

20.  1367 
Mensagem 

248/2015 

8/7/2015 

(Eurásia/ defesa) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE 
COOPERAÇÃO EM DEFESA, ASSINADO EM MOSCOU, EM 14 DE 
DEZEMBRO DE 2012. 

PDC 205/2015 
DL 79/2017 (DOU 26/05/17, 

p.3, col. 1). 

Decreto nº 9.541 de 25 de 
outubro de 2018 (DOU 
26/10/2018, seção1, p. 3).- 

21.  1368 
Mensagem 

249/2015 

8/07/2015 

(Eurásia/ 

tributário) 

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO RUSSA PARA EVITAR A DUPLA 

TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE 

IMPOSTOS SOBRE A RENDA, ASSINADA EM BRASÍLIA, EM 22 DE 

NOVEMBRO DE 2004, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº 437, DE 

2005, TRANSFORMADO NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 376, DE 21 DE 

DEZEMBRO DE 2007 

PDC 297/2015 
DL 80/2017 (DOU 26/05/17 

PÁG 03 COL 01). 

Decreto nº 9.115 de 31 de 
julho de 2017 (DOU 
1/8/2017, Seção 1, p.5). 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Tabela 2 - Atos internacionais submetidos ao Congresso Nacional por Mensagem do Poder Executivo (1988 – 2017): relação anotada, 

confeccionada a partir de dados do Sileg. Disponível em: < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579> p. 25-260. 

Resumo da Tabela 4:  

Quantitativo de atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil com a Republica da Rússia (1988-2017) por campo temático: 

Agricultura 
Pecuária 

C & T 
Cooperação 

Cível 
Cooperaçáo 

Penal 
Cultura 

Educação 
Defesa 

Economia/ 
Sis.Financ. 

Infraestrutura 
engen/energia. 

Transportes 
ar/ mar 

Tributário 
Aduaneiro 

Turismo Vistos/Consular TOTAL 

2 5 0 2 1 4 1 0 1 3 1 1 –21– 

Pendências relativas à inserção do ato internacional no ordenamento jurídico interno, em 31 de março de 2018: 

Atos internacionais em tramitação legislativa –0– Atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional cujos decretos de promulgação não foram encontrados no Sileg. –3– 

 

  

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579
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4.2.5. Tabela 5 - Atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil, no âmbito do IBAS e BRICS, encaminhados ao Congresso 
Nacional entre 2007 e 201883 

Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / âmbito IBAS e BRICS  

Projeto de Decreto 
Legislativo/ 

observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

1.  955 
Mensagem 

60/2007 

05/02/2007 
(IBAS/ 

navegação) 

ACORDO TRILATERAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO 
SUL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA SOBRE NAVEGAÇÃO 
MERCANTE E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE 
MARÍTIMO, CELEBRADO EM BRASÍLIA, EM 13 DE SETEMBRO DE 2006. 

PDC 37/2007 
DL 278/2008 (DOU 
19/09/2008, p. 4, col. 3) 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg. 

2.  958 
Mensagem 
110/2007 

13/03/2007 
(IBAS/ 

agricultura) 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE COOPERAÇÃO 
TRILATERAL EM AGRICULTURA E ÁREAS AFINS, ASSINADO EM 
BRASÍLIA, EM 13 DE SETEMBRO DE 2006, DURANTE A I CÚPULA DO 
IBAS, ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 
DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL E DA REPÚBLICA DA ÍNDIA, NO 
ÂMBITO DO FORUM DE DIÁLOGO ÍNDIA-BRASIL-ÁFRICA DO SUL 
(IBAS),  

PDC 63/2007 
DL 263/2008 (DOU 
19/9/2008, p. 02, col. 3). 

Decreto nº 7.925, de 18 de 
fevereiro de 2013 (DOU 
19/2/2013, seção 1, p. 8). 

3.  959 
Mensagem 
111/2007 

13/03/2007 
(IBAS/ 

biocombustíveis) 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE OS MEMBROS DO FORUM 
DE DIÁLOGO ÍNDIA-BRASIL-ÁFRICA DO SUL, O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, O GOVERNO DA REPÚBLICA DA 
ÁFRICA DO SUL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA, PARA 
ESTABELECER FORÇA-TAREFA TRILATERAL SOBRE 
BIOCOMBUSTÍVEIS, ASSINADO EM BRASÍLIA, EM 13 DE SETEMBRO DE 
2006 

PDC 39/2007 
DL 290/2007 (DOU 
24/10/2007, p. 02, col. 03). 

Decreto nº 6.965, de 29 de 
setembro de 2009 (DOU 
30/9/2009, seção 1, p. 6). 

4.  968 
Mensagem 
372/2007 

21/06/2007 
(IBAS/ 

informação) 

ACORDO “ESTRUTURA DE COOPERAÇÃO EM SOCIEDADE DE 
INFORMAÇÃO ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL, DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL E DA REPÚBLICA DA 
ÍNDIA”, ASSINADO EM BRASÍLIA, EM 13 DE SETEMBRO DE 2006. 

PDC 347/2007 
DL 599/2009 (DOU 
31/08/2009, p.1, col. 3). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg. 

                                            
83  Legenda de cores para a Tabela 4: 

Proposição aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Presidente da República Não se encontrou decreto presidencial de promulgação no Sileg, na data mencionada. 

Foram destacados, em verde e amarelo, alternados por ano de apresentação, os períodos utilizados pelo Executivo e Legislativo para a internalização dos atos internacionais listados em cada célula 
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Item 
Item/ 
total 
1530 

Proposição 
Data de 

apresentação  
Ato internacional / âmbito IBAS e BRICS  

Projeto de Decreto 
Legislativo/ 

observações 

Decreto Legislativo / 
estágio de tramitação/ 

observações 

Decreto de promulgação 
do Presidente da 

República/ observações 

5.  1074 
Mensagem 

11/2009 
14/01/2009 

(IBAS/ turismo) 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA E GOVERNO DA 
REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL SOBRE COOPERAÇÃO NO CAMPO DO 
TURISMO NO ÂMBITO DO FORUM DE DIÁLOGOS IBAS, CONCLUÍDO EM 
NOVA DÉLHI, EM 15 DE OUTUBRO DE 2008, POR OCASIÃO DA III 
CÚPULA DE CHEFES DE ESTADO/GOVERNO DO IBAS. 

PDC 1738/2009 
DL 208/2010 (DOU 8/04/10, p 
04, col.03). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg. 

6.  1106 
Mensagem 
342/2009 

26/05/2009 
(IBAS/ 

padronização) 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, O GOVERNO DA REPÚBLICA DA 
ÍNDIA E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, SOBRE 
FACILITAÇÃO COMERCIAL PARA PADRONIZAÇÕES, REGULAÇÕES 
TÉCNICAS E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, CONCLUÍDO EM NOVA 
DELHI, EM 15 DE OUTUBRO DE 2008. 

PDC 2303/2009 
DL 666/2010 (DOU 
01/09/2010, p. 02, col. 03). 

Em 31/12/2018, decreto de 
promulgação não encontrado 
no Sileg. 

7.  1338 
Mensagem 

444/2014  

5/01/2015 

(BRICS/ banco) 

ACORDO SOBRE O NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO (NBD), 

CELEBRADO EM FORTALEZA, EM 15 DE JULHO DE 2014. PDC 63/2015 
DL 131/2015 (DOU 05/06/15 

PÁG 03 COL 01). 

Decreto nº 8.624 de 29 de 
dezembro de 2015 (DOU 
30/12/2015, seção 1, p. 9). 

8.  1339 
Mensagem 

445/2014  

5/01/2015 

(BRICS/ 

reservas) 

TRATADO PARA O ESTABELECIMENTO DO ARRANJO CONTINGENTE 

DE RESERVAS DOS BRICS, CELEBRADO EM FORTALEZA, EM 15 DE 

JULHO DE 2014. 
PDC 62/2015 

DL 130/2015. (DOU 05/06/15, 

p. 2, col.3). 

Decreto nº 8.702 de 1º de 
abril de 2016 (DOU 
4/4/2016, seção 1, p. 2). 

Fonte: Elaboração própria, a partir da Tabela 2- Atos internacionais submetidos ao Congresso Nacional por Mensagem do Poder Executivo (1988 – 2017): relação anotada, 

confeccionada a partir de dados do Sileg. Disponível em: < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579> p. 25-260. 

Resumo da Tabela 5: Quantitativo de atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil, no âmbito das cooperações IBAS e BRICS, por campo temático: 

Agricultura 
Pecuária 

C & T 
Cooperação 

Cível 
Cooperaçáo 

Penal 
Cultura 

Educação 
Defesa 

Economia/ 
Sis.Financ. 

Infraestrutura 
engen/energia. 

Transportes 
ar/ mar 

Tributário 
Aduaneiro 

Turismo Vistos/Consular TOTAL 

1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 8 

Pendências relativas à inserção do ato internacional no ordenamento jurídico interno, em 31 de março de 2018: 

Atos internacionais em tramitação legislativa –0– 
Atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional cujos decretos de 

promulgação não foram encontrados no Sileg. 
–4– 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/34579
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4.3. Considerações acerca dos dados obtidos 

Os dados arrolados, nas cinco tabelas que compõem o item 4, 

podem ser agrupados de várias formas, por exemplo, total de compromissos 

firmados e assuntos abordados. 

Em relação ao total de atos internacionais firmados pelo Brasil 

com a África do Sul, China, Índia e Rússia, assim como no âmbito do Forum 

IBAS e da Cooperação BRICS, entre 1988 e julho de 2018, pode-se construir o 

seguinte gráfico:  

Gráfico 1 – Volume de atos internacionais recebidos no Congresso Nacional (1988-2018) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Tabelas 1 a 5 desta nota técnica, feitas com base em dados do 

Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados. 

Segundo dados disponíveis no Sistema de Informações 

Legislativas, referente à tramitação de projetos de lei e outras proposições, no 

período entre 1988 e 2018, foram encaminhados ao Congresso Nacional dez 

atos internacionais firmados com a África do Sul; dezoito, com a China; quatorze, 

com a Índia; vinte e um, com a Rússia (incluída aí a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas – URSS, no período anterior à sua dissolução). 

Encontraram-se, ainda, a partir de 2003, seis instrumentos trilaterais, no âmbito 

do Forum IBAS e dois plurilaterais, a partir de 2009, no âmbito da Cooperação 

BRICS. 
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Não se dispõem de informações, no banco de dados utilizado, 

referentes aos atos internacionais que, eventualmente firmados com esse 

conjunto de países, não tenham sido submetidos à apreciação legislativa do 

Congresso Nacional, no período analisado, por decisão discricionária do Poder 

Executivo. 

Os atos internacionais celebrados e recebidos no Parlamento 

podem, de outro lado, ser agrupados por campos temáticos. Fez-se, então, a 

escolha de alguns eixos para serem formados subconjuntos e construído um 

segundo quadro. 

No ponto referente à agricultura e pecuária, incluíram-se os 

aspectos referentes a controle sanitário, tanto vegetal, quanto animal. 

No item pertinente à ciência e tecnologia, estão incluídas, 

também, as iniciativas pertinentes à pesquisa para o desenvolvimento de 

satélites e demais aspectos relacionados ao espaço exterior e à utilização de 

energia nuclear para fins pacíficos. 

Na cooperação penal, foram contabilizados os atos 

internacionais pertinentes ao combate à criminalidade organizada, extradição, 

segurança pública, além da cooperação judiciária penal. Já no ponto referente à 

defesa, foram mantidos os atos internacionais relativos a esse campo em senso 

estrito, assim como aqueles pertinentes à tecnologia militar. 

Na cooperação cível, não somente os aspectos referentes à 

cooperação judiciária cível foram computados, mas também os aspectos 

referentes ao direito empresarial. 

No item economia/ sistemas financeiros, contabilizaram-se os 

atos internacionais pertinentes à criação de bancos, assim como a 

padronizações e regulações técnicas, entre outros. 

No campo referente à infraestrutura, incluíram-se os atos 

internacionais pertinentes à cooperação na área de engenharia, como 

construção civil, assim como os atinentes à energia.  
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Aqueles atos internacionais pertinentes especificamente a 

transporte aeroviário e marítimo, contudo, estão em item próprio, denominado 

“transportes”. 

Ilustram-se esses dados na tabela e nos gráficos que seguem. 

Tabela 6: Atos internacionais firmados entre o Brasil, África do Sul, China, Índia, Rússia e 
no âmbito das cooperações IBAS e BRICS (1988-2018), por área temática 

Campo temático 

Países 

África do 
Sul 

China Índia Rússia 
IBAS / 
BRICS 

Agricultura / Pecuária 0 2 0 2 1 

Ciência e Tecnologia  2 6 2 5 1 

Cooperação / Cível / Comercial 0 1 0 0 0 

Cooperação / Penal 1 4 2 2 0 

Cultura / Educação 1 0 1 1 0 

Defesa 1 0 1 4 0 

Economia/Sistema Financeiro/ 
blocos 

1 0 1 1 3 

Infraestrutura/ engenharia / 
energia 

0 1 1 0 1 

Transportes/ar/mar 1 1 2 1 1 

Tributário/ aduaneiro 3 2 2 3 0 

Turismo 0 0 1 1 1 

Vistos/Consular 0 1 1 1 0 

Total 10 18 14 21 8 

Fonte: Elaboração própria, a partir das tabelas 1 a 5 desta nota técnica. 

Aparentemente, a simples observação desses dados parece 

sinalizar significativo leque de oportunidades para novas parcerias e 

compromissos, tanto bilaterais, entre o Brasil e os outros quatro países, quanto 

trilaterais, no âmbito do Forum IBAS, ou plurilaterais, sob a chamada 

Cooperação BRICS, se assim interessar ao respectivo conjunto de Estados. 

Nesse sentido, não se encontrou nenhum acordo trilateral ou 

plurilateral, nas áreas de educação e cultura, ou conservação do patrimônio 

histórico-cultural (material e imaterial), entre o conjunto de países que compõem 

as duas cooperações IBAS e BRICS (exceção feita a um acordo sobre turismo 

– que poderia ser considerado, simultaneamente, comércio e cultura – mas que, 

neste trabalho, está contabilizado em campo próprio, “turismo”). 
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Também não foram encontrados atos internacionais pertinentes 

às áreas de educação e cultura, firmados com a China e enviados ao Congresso 

Nacional, nem sob a forma bilateral, nem no âmbito da cooperação BRICS. 

Considerando-se que há interesse ascendente nas parcerias 

comerciais com aquele país, parece claro que um maior intercâmbio cultural e 

linguístico entre Brasil e China poderia ser um facilitador interessante, ainda mais 

em face dos deslocamentos migratórios: estima-se que a população sino-

brasileira seja superior a duzentos mil habitantes. Relembre-se, ainda, que os 

duzentos anos de imigração chinesa para cá – e sua saga – foram relembrados 

em 2012. 

Gráfico 2: 

Atos internacionais firmados pelo Brasil com África do Sul, China, Índia, Rússia e no 
âmbito das cooperações IBAS e BRICS (1988-2018) por campos temáticos 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das tabelas 1 a 5 desta nota técnica.  

Inúmeras outras possibilidades de parceria poderiam ser 

imaginadas em quaisquer dos dois foros, tais como – a título meramente 

ilustrativo – as hipóteses de intercâmbio em ciência, tecnologia e inovação, em 
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áreas ainda não contempladas nos compromissos firmados até o momento; 

abrangendo, inclusive, as várias engenharias; segurança climática e 

socioambiental; os diversos campos da medicina, com foco, por exemplo, em 

controle de endemias, esportes; inclusão social; educação continuada e à 

distância, inclusive com possibilidade de estágios para a formação profissional, 

a exemplo dos programas de férias-trabalho firmados pelo Brasil com França e 

Alemanha84; ou de acordos para intercâmbios culturais nos mais variados 

campos: científico, sanitário e ambiental, histórico e geográfico; artístico; 

linguístico etc.  

Nesse sentido, são extremamente pertinentes as indagações 

exemplificativas de Oliver Stuenkel (2013, p.42): 

Quantos professores brasileiros passaram um tempo como 

professor visitante na Índia? Quantos doutorandos brasileiros 

passam tempo em faculdades indianas com “bolsa sanduíche”? 

Não existe isso. O desconhecimento mútuo cria dificuldades 

também para criar um programa de cooperação entre os dois 

países. Criar esses contatos diretos já rende um benefício 

imenso para as instituições acadêmicas, para o pensamento 

brasileiro.85 

De outro lado, os atos internacionais relacionados, nas tabelas 

1 a 5, também podem ser analisados sob o prisma de sua inserção no direito 

positivo brasileiro, do ponto de vista dos planos da existência, validade e eficácia 

das normas jurídicas. Nesse aspecto, percebe-se que remanescem lacunas. 

Verificou-se, no final de 2018, que todas as proposições 

legislativas, decorrentes do envio de mensagens presidenciais contendo os 71 

atos internacionais arrolados nas cinco primeiras tabelas (fls. 28 a 41), foram 

                                            
84   PDC 746/2017 (Programa de férias-trabalho com a Alemanha, atualmente em tramitação na Comissão 

de Turismo da Câmara dos Deputados) e Decreto nº 9.342, de 2018, do Presidente da República, que 
promulga o Acordo de Férias-Trabalho com a França, aprovado pelo Decreto Legislativo 182/2017. 

85  STUENKEL, Oliver. Mesa Redonda no Palácio Itamaraty, 27 de abril de 2012. In: PIMENTEL, J. V. 
[org.], Debatendo o BRICS, p. 42-7. Brasília: Funag, 2013. 
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objeto de decisão definitiva do Congresso Nacional, não existindo nenhuma 

pendência legislativa remanescente no início de 2019. 

Nesse aspecto, assinala-se que a última das 71 proposições 

relacionadas a obter aprovação legislativa foi o Acordo sobre Transferência de 

Pessoas Condenadas, celebrado em Brasília, em 15 de outubro de 2013, entre 

a República Federativa do Brasil e a República da Índia. O Poder Executivo 

enviou esse instrumento, ao Congresso Nacional, três anos após tê-lo assinado, 

por meio da Mensagem nº 457, de 2016, apresentada à Câmara dos Deputados 

em 13 de outubro de 2016,  

Essa mensagem, após a Comissão de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional ter aprovado o projeto de decreto legislativo (PDC) apresentado 

pelo relator da matéria, recomendando a sua aprovação, continuou a tramitar 

como o PDC 572, de 2016, de autoria daquele colegiado. A proposição foi 

aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados, em 12 de março de 2018, e, 

no Senado Federal, em 5 de setembro de 2018, resultando no Decreto 

Legislativo nº 146, de 2018, promulgado no dia 11 desse mesmo mês86.  

Essa proposição, que gerou bastante debate legislativo, teve 

uma tramitação um pouco mais lenta no Parlamento do que as demais, em 

virtude de a República da Índia prever a pena de morte em seu ordenamento 

jurídico, enquanto o Brasil não o faz. 

Ressalte-se, todavia, que, em casos como esse, eventuais 

acordos firmados para a cooperação penal preveem, expressamente, os termos 

em que a transferência de pessoas condenadas poderá ocorrer, excluindo-se as 

hipóteses de transferências para que sejam aplicadas penas não previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro, tais como a pena de morte. Nesse mesmo 

sentido, também costumam ser redigidos os termos do decreto legislativo que 

concede aprovação à internalização do compromisso internacional assumido. 

                                            
86  Até 31 de dezembro de 2018, não havia, no Sileg, registro de promulgação presidencial desse acordo. 

Vide ficha de tramitação disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-146-10-setembro-2018-787156-
norma-pl.html> Acesso em: 3 jan. 2019 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-146-10-setembro-2018-787156-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-146-10-setembro-2018-787156-norma-pl.html
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Verificou-se um índice de conclusão legislativa (ou de eficácia 

de análise legislativa) de 100% no que se refere aos atos internacionais firmados 

com os outros quatro países e no âmbito dos dois processos de cooperação, que 

foram encaminhadas à avaliação do Congresso Nacional, em cumprimento à 

determinação do inciso I do art. 49 da Constituição Federal. Todos os 71 atos 

internacionais foram aprovados, não houve outra decisão terminativa, como 

arquivamento ou rejeição. 

Já em relação à inserção definitiva desses compromissos 

internacionais, no ordenamento jurídico brasileiro (ou seja, em relação à 

conclusão do processo de sua internalização) o quadro é um pouco diferente.  

Em relação à África do Sul, não se localizou, no Sistema de 

Informações Legislativas, o decreto de promulgação do Presidente da República 

pertinentes a um dos dez atos internacionais aprovados pelo Congresso 

Nacional. Remanesce, assim, um déficit de promulgação presidencial de 10%87.  

Houve, em relação a esse subconjunto, inclusive uma 

promulgação presidencial bastante recente: o Protocolo, que altera a Convenção 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 

África do Sul para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 

Relação aos Impostos sobre a Renda, assinado em Pretória, em 31 de julho de 

2015. Esse ato internacional foi apresentado ao Parlamento em 11 de abril de 

2016, aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em 10 de novembro 

de 2017, e, vinte dias mais tarte, em 30 de novembro de 2017, pelo Plenário do 

Senado Federal. Logo a seguir, em 4 de dezembro de 2017, o Decreto 

Legislativo nº 173, de 2017 foi promulgado e, um ano mais tarde, foi a matéria 

                                            
87  Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul 

Sobre Cooperação em Assuntos Relativos à Defesa, celebrado em Cape Town, em 4 de junho de 2003, 
apresentado ao Congresso Nacional, em 2 de setembro de 2003, e aprovado pelo Decreto Legislativo 
nº 784, de 2005 (Diário Oficial da União 11 de julho de 2005, p. 2). Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2005/decretolegislativo-784-8-julho-2005-537755-norma-
pl.html> Acesso em: 15 ago. 2018 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2005/decretolegislativo-784-8-julho-2005-537755-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2005/decretolegislativo-784-8-julho-2005-537755-norma-pl.html


71 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

promulgada pelo Presidente Michel Temer, por meio do Decreto nº 9.559, em 12 

de novembro de 201888   

Entre a aprovação, pelas duas Casas do Parlamento e a 

promulgação presidencial, como se pôde constatar, transcorreu mais um ano.  

No que concerne aos compromissos firmados pelo Brasil com a 

China, não se encontrou, no Sistema de Informações Legislativas, também o 

decreto de promulgação pertinente a um único ato internacional. Nesse caso, o 

déficit de promulgação presidencial foi de 5,55%, menor do que aquele relativo 

à África do Sul, uma vez que o conjunto total de instrumentos firmado foi maior, 

dezoito atos internacionais, todos já aprovados pelo Poder Legislativo. 89 

Foram, de outro lado, firmados 14 atos internacionais com a 

Índia, todos aprovados pelo Congresso Nacional, Desses, não se localizaram, 

até o final de 2018, no Sistema de Informações Legislativas, quatro decretos de 

promulgação do Presidente da República, ou seja, verificou-se 28,57 % (4/14) 

de déficit presidencial de promulgação dessas avenças90.  

                                            
88  Ficha de tramitação legislativa disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9559-12-novembro-2018-787309-
publicacaooriginal-156698-pe.html> Acesso em: 15 dez. 2018 

89  Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da China para o Combate à Criminalidade Organizada Transnacional e Outras Modalidades 
Delituosas, assinado em Brasília, em 12 de novembro de 2004, apresentado ao Congresso Nacional 
dois anos mais tarde, em 2 de agosto de 2005, e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 268/2009. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-268-10-junho-
2009-588745-norma-pl.html > Acesso em: 15 ago. 2018 

90  [1] Acordo de Cooperação na Área de Turismo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Índia, celebrado em Nova Déli, em 25 de janeiro de 2004, encaminhado ao 
Congresso Nacional em 24 de setembro de 2004 e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 77, de 18 de 

abril de 2006 (disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2006/decretolegislativo-77-

18-abril-2006-541813-norma-pl.html > acesso em: 3 jan.2019). 

[2] Acordo de Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Índia, 

celebrado em Brasília, em 12 de setembro de 2006, apresentado ao Congresso Nacional em 29 de 
janeiro de 2007 e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 259, de 18 de setembro de 2008, que, todavia, 
foi sucedido pelo Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Índia, celebrado em Nova Délhi, no dia 8 de março de 2011, e encaminhado 

ao Congresso Nacional cinco anos mais tarde, em 10 de maio de 2016 (que foi aprovado, após ano e 
meio de tramitação legislativa, pelo Decreto Legislativo181/2017 (publicado no Diário Oficial da União 
de 12 de dezembro de 2017; disponível em:<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao> 
Acesso em: em: 3 jan.2019) 

[3] Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República da Índia, celebrado em Nova Délhi, em 8 de março de 2011, apresentado ao Congresso 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9559-12-novembro-2018-787309-publicacaooriginal-156698-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9559-12-novembro-2018-787309-publicacaooriginal-156698-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-268-10-junho-2009-588745-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-268-10-junho-2009-588745-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2006/decretolegislativo-77-18-abril-2006-541813-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2006/decretolegislativo-77-18-abril-2006-541813-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao
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Entre 1988 e 2018, foram encontrados vinte e um atos 

internacionais firmados entre o Brasil e a Rússia e encaminhados ao Congresso 

Nacional, sendo que um deles firmado com a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) e vinte outros com a Federação da Rússia. Todos 

esses compromissos internacionais também foram apreciados e aprovados pelo 

Congresso Nacional por decretos legislativos. A promulgação de três deles pelo 

Poder Executivo91, todavia, não foi encontrada no Sileg, inclusive daquele 

firmado com a antiga URSS, caso, reitere-se, em que seriam aplicáveis as regras 

de Direito Internacional Público pertinentes à sucessão de Estados. 

Tem-se, portanto, em relação à Rússia, um déficit de 

promulgação presidencial de 14,28% (equivalente a 3/21). Não há, conforme 

antes mencionado, pendência legislativa. 

Em relação às duas plataformas de cooperação, IBAS (Índia, 

Brasil e África do Sul) e BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), não 

se encontraram, no Sileg, os decretos de promulgação presidencial pertinentes 

                                            
Nacional em 10 de maio de 2016, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 181, de 2017. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2017/decretolegislativo-181-11-dezembro-2017-785905-
norma-pl.html > Acesso em: em: 3 jan.2019 

[4] Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Índia, celebrado em Brasília, em 15 de outubro de 2013, apresentado ao Congresso 
Nacional em 13/10/2016 e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 146, de 10 de setembro de 2018. 
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-146-10-setembro-
2018-787156-acordo-156362-pl.html > Acesso em: em: 3 jan.2019. 

91  [1] Ajuste Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e 

Computadores, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 6 de junho de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo 
231/1991 (DOU 19/12/1991, p. 29373, col. 1). Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-231-13-dezembro-1991-358257-
norma-pl.html >Acesso em: em: 3 jan.2019. 

[2] Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre 
Proteção Mútua de Tecnologia Associada à Cooperação na Exploração e Uso do Espaço Exterior para 
Fins Pacíficos, celebrado em Brasília, em 14 de dezembro de 2006, apresentado ao Congresso Nacional 
em 4 de maio de 2007, e aprovado pelo Decreto Legislativo 498/2009 (DOU 20/07/2009, p. 06, col. 2). 
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-498-17-julho-
2009-589663-norma-pl.html > Acesso em: em: 3 jan.2019. 

[3] Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia 
sobre Proteção Mútua de Informações Classificadas, assinado em Moscou, em 13 de agosto de 2008, 

apresentado ao Congresso Nacional em 9 de junho de 2009 e aprovado pelo Decreto Legislativo 
802/2010 (DOU 21/12/2010, p. 14, col. 02).  
Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-802-20-dezembro-
2010-609770-norma-pl.html> Acesso em: em: 3 jan.2019. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2017/decretolegislativo-181-11-dezembro-2017-785905-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2017/decretolegislativo-181-11-dezembro-2017-785905-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-146-10-setembro-2018-787156-acordo-156362-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-146-10-setembro-2018-787156-acordo-156362-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-231-13-dezembro-1991-358257-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-231-13-dezembro-1991-358257-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-498-17-julho-2009-589663-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-498-17-julho-2009-589663-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-802-20-dezembro-2010-609770-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-802-20-dezembro-2010-609770-norma-pl.html
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a quatro, entre os oito atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, 

que, para os cálculos desta nota técnica, foram contabilizados em conjunto.  

Tem-se, assim, um déficit presidencial de promulgação de 50% 

(equivalente a 4/8 dos compromissos firmados no âmbito dos dois grupos.  

Não há, de outro lado, pendências legislativas. Assinale-se, 

ainda, que esses quatro atos internacionais não promulgados são pertinentes à 

cooperação IBAS92. 

Para que a inserção plena desses compromissos internacionais 

assumidos – e já aprovados pelo Congresso Nacional – aconteça e eles sejam 

inseridos no ordenamento jurídico interno, é necessário que haja uma convicção 

de conveniência e oportunidade por parte dos agentes políticos e públicos do 

Poder Executivo envolvidos, uma vez que, sem essa promulgação, o ato 

internacional firmado não ingressa no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                            
92  [1]  Acordo Trilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da República da 

África do Sul e o Governo da República da Índia sobre Navegação Mercante e outros assuntos 
relacionados ao Transporte Marítimo, celebrado em Brasília, em 13 de setembro de 2006, apresentado 

ao Congresso Nacional em 6/2/2007 e aprovado pelo Decreto Legislativo 278/2008 (DOU 19/09/2008, 
p. 4, col. 3) Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2008/decretolegislativo-278-18-
setembro-2008-580881-acordo-103730-pl.html> Acesso em: 30 dez.2018 

[2]  Acordo “Estrutura de Cooperação em Sociedade de Informação entre os Governos da República 
Federativa do Brasil, da República da África do Sul e da República da Índia”, assinado em Brasília, em 

13 de setembro de 2006, e apresentado, em 21 de junho de 2007, ao Congresso Nacional, sendo 
aprovado pelo Decreto Legislativo 599/2009 (DOU 31/08/2009, p.1, col. 3). Disponível 
em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-599-28-agosto-2009-590904-
norma-pl.html > Acesso em: 30 dez.2018  

[3]  Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia e 
Governo da República da África do Sul sobre Cooperação no Campo do Turismo no âmbito do Forum 
de Diálogos IBAS, concluído em Nova Délhi, em 15 de outubro de 2008, por ocasião da III Cúpula de 
Chefes de Estado/Governo do IBAS, apresentado ao Congresso Nacional em 14 de janeiro de 2009 e 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 208/2010 (DOU 8/04/10, p 4, col.3). Disponível 
em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-208-7-abril-2010-605101-
norma-pl.html > Acesso em: 30 dez.2018 

[4] Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da 

República da Índia e o Governo da República da África do Sul, sobre Facilitação Comercial para 
Padronizações, Regulações Técnicas e Avaliação de Conformidade, concluído em Nova Délhi, em 15 
de outubro de 2008, apresentado ao Congresso Nacional em 26 de maio de 2009 e aprovado pelo 
Decreto Legislativo 666/2010 (DOU 1/9/2010, edição extra, seção 1, p. 2). Disponível 
em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-666-1-setembro-2010-608275-
norma-pl.html> Acesso em: 30 dez.2018 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2008/decretolegislativo-278-18-setembro-2008-580881-acordo-103730-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2008/decretolegislativo-278-18-setembro-2008-580881-acordo-103730-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-599-28-agosto-2009-590904-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2009/decretolegislativo-599-28-agosto-2009-590904-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-208-7-abril-2010-605101-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-208-7-abril-2010-605101-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-666-1-setembro-2010-608275-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2010/decretolegislativo-666-1-setembro-2010-608275-norma-pl.html
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Na hipótese de não haver promulgação presidencial de ato 

internacional, por longo período após a aprovação legislativa, cabem, parece-

nos, algumas perguntas:  

Foram esses atos internacionais firmados com intenção efetiva 

de que fossem colocados em prática?  

Houve mudança de cenário?  

Haveria remédio jurídico para suprir lacuna de promulgação? 

Em caso afirmativo, seria conveniente e oportuno utilizá-lo? 

Quais as perspectivas que se descortinam, no presente, em 

relação a esses compromissos aprovados pelo Congresso Nacional e não 

promulgados pelo Poder Executivo? 

São indagações para eventual reflexão e outras pesquisas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No nosso entender, em face dos dados analisados, despontam 

três linhas possíveis de ação, em relação aos compromissos internacionais 

firmados pela República Federativa do Brasil no âmbito do Forum de Diálogo 

IBAS e da Cooperação BRICS, no sentido de se aferir a sua eventual eficácia 

como instrumentos de mudança socioeconômica e de melhoria da qualidade de 

vida nos Estados signatários.  

A primeira linha de ação possível, de caráter interno brasileiro, 

seria uma reflexão, por parte do nosso Poder Executivo, no sentido de responder 

à seguinte pergunta: é ainda conveniente – ou não – a implementação dos 

compromissos firmados e aprovados pelo Congresso Nacional, que não foram 

inseridos no direito interno, por falta de promulgação por parte do Poder 

Executivo? 

Caberia uma avaliação a respeito das razões de Estado que 

impossibilitaram ao Poder Executivo dar continuidade ao processo de inserção 
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desses compromissos, assumidos com as outras nações, no nosso 

ordenamento jurídico interno. Em outras palavras: por que há um elenco de atos 

internacionais que não foram promulgados?  

A motivação, relembre-se, é condição de agir para o Estado, 

mesmo nos casos de discricionariedade, em que devem ser avaliados o escopo 

da conveniência e da oportunidade. Essa é demanda que o Congresso Nacional 

poderia fazer ao Poder Executivo, por requerimentos de informações. 

A segunda linha de ação, também de caráter interno brasileiro, 

seria verificar-se a hipótese de haver compromissos internacionais firmados, 

tanto no âmbito do IBAS, quanto do BRICS, quanto com os Estados participantes 

individualmente considerados, que não tenham sido enviados ao Congresso 

Nacional por escolha discricionária do Poder Executivo e – se for o caso – a 

razão dessa lacuna de remessa, bem como o exame relativo à conveniência e 

oportunidade de serem enviados ao Congresso para o prosseguimento da 

internalização. 

Dever-se-ia, talvez, examinar, ainda, a hipótese de denúncia de 

atos internacionais que tenham sido firmados pelo Brasil, mas cuja internalização 

permanece inconclusa, evitando-se a dicotomia entre o que foi firmado entre 

pessoas jurídicas de Direito Internacional Público, com competência plena para 

manifestar o respectivo interesse em se comprometer, na ordem internacional, 

em nome dos respectivos Estados, e a normativa inexistente no plano do 

ordenamento jurídico interno, quer por falta de encaminhamento ao Congresso 

Nacional para apreciação legislativa, quer por falta de promulgação, pelo Poder 

Executivo, das avenças firmadas e aprovadas pelo Parlamento.  

Há, ainda, os casos de atos internacionais ratificados pelas 

Partes, mas não promulgados, ou seja, normas inexistentes, no ordenamento 

jurídico interno por falta de promulgação, mas em vigor na ordem internacional. 
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Imagina-se, todavia, que, no momento em que esses 

compromissos foram firmados, era intenção plena dos Estados signatários 

colocá-los em prática tanto na esfera internacional, quanto interna, em face do 

princípio da boa-fé que deve estar presente nas negociações internacionais.  

Relembre-se, nesse sentido, que, entre os consideranda que 

precedem o texto normativo da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 196993, logo após o reconhecimento da importância dos tratados 

para as relações internacionais e do fato de constituírem fonte primária de Direito 

Internacional Público, os Estados signatários expressaram a sua constatação de 

que “... os princípios do livre consentimento e da boa-fé e a regra pacta sunt 

servanda são universalmente reconhecidos”. Esse preceito está, aliás, 

consagrado no Artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 

devidamente internalizada pelo Brasil: 

Nesse sentido, depreende-se que, entre Estados convenentes, 

o que tenha sido negociado e pactuado, respeitada a tradição interna para a 

                                            
93  BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 15 de 

dezembro de 2009, seção 1, p. 59, que promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 
concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66de 1969.  

PARTE III 
Observância, Aplicação e Interpretação de Tratados 

SEÇÃO 1 
Observância de Tratados 

Artigo 26  
Pacta sunt servanda 

Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. 
Artigo 27 

Direito Interno e Observância de Tratados 
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de 
um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46. 

SEÇÃO 2 
Aplicação de Tratados 

Artigo 28 
A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, 
suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior ou a uma situação que 
deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em relação a essa parte. 

Artigo 29 
Aplicação Territorial de Tratados  

A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, 
um tratado obriga cada uma das partes em relação a todo o seu território[...]. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2009/decreto-7030-14-dezembro-2009-
597745-norma-pe.html> Acesso em: 20 set.2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2009/decreto-7030-14-dezembro-2009-597745-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2009/decreto-7030-14-dezembro-2009-597745-norma-pe.html
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domesticação das normas, deva ser aplicado tanto na ordem internacional, 

quanto interna. 

A terceira via de ação que vislumbramos é a realização de um 

processo conjunto de avaliação, com o concurso dos Poderes Legislativo e 

Executivo do País, no sentido de serem examinadas as oportunidades 

representadas pelos dois foros, IBAS e BRICS, seus eventuais pontos de contato 

e de estrangulamento, mormente em relação ao montante efetivo e potencial de 

negócios e intercâmbio envolvidos nas várias áreas de cooperação possíveis.  

Essa seria uma análise com vistas a identificar as lacunas 

existentes e que poderiam ser preenchidas por eventuais novas negociações 

internacionais que resultassem em profícuas parcerias, nessa busca de 

multipolaridade global e de um intercâmbio mais diversificado entre Estados que 

pudesse abrir um leque maior de possibilidades a propiciar mais flexibilidade e 

diversidade para negociar, em condições de reciprocidade saudável. 

Essas três frentes de avaliação, se acompanhadas por dados 

sociais e econômicos que embasassem os dados resultantes, talvez pudessem, 

com o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, mesmo, do 

Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral, sinalizar rumos 

diversificados e interessantes para a política de ação dos dois grupos, quer 

quanto a avanços, como a inflexões, ou derivações. 

Deve-se relembrar, contudo, que tanto uma plataforma de 

cooperação e diálogo quanto a outra, têm priorizado a colaboração por meio de 

mecanismos de diálogo e intercâmbio que podem prescindir de compromissos 

stricto sensu via atos internacionais formais. Nesse sentido, têm sido buscados 

entendimentos mais fluidos e menos formais (reuniões entre chefes de Estado e 

de Governo, para traçarem linhas comuns possíveis de ação estratégica no 

concerto internacional). 

Ambos os mecanismos, IBAS e BRICS, cada um dentro da sua 

óptica, perspectiva e proposta de atuação, podem, na nossa forma de pensar, 

ser instrumentos sobremaneira úteis ao conjunto de países envolvidos, no 
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sentido de ativar a cooperação, aproximação, debate, parcerias, bem como 

procura de soluções viáveis para problemas e desafios do tempo presente, quer 

em âmbito interno ou regional, quer no contexto internacional. 

Todavia, para que as intenções que foram a matriz para a 

criação desses mecanismos, sejam efetivamente colocadas em prática, por meio 

de ações concretas, os instrumentos normativos firmados devem estar em vigor 

e, ainda, ser objeto de avaliação periódica para que, como uma caravela em mar 

revolto, sejam ajustadas as suas velas periodicamente.  

Sem que essas plataformas de cooperação – ainda jovens, mas 

promissores atores no sistema de cooperação internacional – sejam objeto de 

revitalização periódica, tenderão a fenecer. Elas, contudo, apresentam potencial 

que desafia concertos estratificados, estimula multipolaridades e diversifica o 

diálogo, características essenciais a um panorama internacional mais 

cooperativo, solidário e polivalente. 

A cultura – extremamente rica, instigante e diversificada dos 

países envolvidos – faz com que infinitas possibilidades para parceria, 

interlocução e cooperação se descortinem, de uma forma que poderia 

apresentar inovações, com enorme potencial para soluções criativas e factíveis, 

em face da instigante diversidade envolvida, inclusive no que concerne a 

problemas e paradoxos, desafios esses que poderiam, talvez, estar fincados em 

uma ou mais raízes comuns, conquanto em latitudes tão diferentes. 

Ao finalizar, conforme assinalado na introdução deste trabalho, 

escolhemos, mencionar alguns ecos da voz desses cinco países, participantes 

de uma e outra cooperação, em diferentes momentos do seu percurso, grupo 

referente ao qual foram compilados os atos internacionais que tiveram, em um 

dos polos, o nosso país, e que foram mencionados neste trabalho. 

Verão os leitores como há aspectos impressionantemente 

comuns entre povos que, por eventual desconhecimento, podemos achar 

longínquos e possuidores de valores sociais desconectados das nossas vidas, 

ou da nossa cultura.  
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Na verdade, não é assim: o pensar de africanos, americanos e 

euroasiáticos, das monções e dos trópicos podem ter muito em comum e, nesse 

sentido, os intercâmbios e as cooperações entre os povos podem abrir portas 

inesperadas de entendimento e de desenvolvimento, assim como de novos 

caminhos para o crescimento sustentável e harmônico no planeta que 

habitamos.  

Para a nossa reflexão, pois, um pequeno eco da literatura de 

cada uma dessas latitudes, ecos provenientes de diferentes tempos e contextos. 

Inúmeras outras combinações poderiam ter sido feitas, nos diferentes ritmos da 

dança de todas as artes nesses cinco países. 

Fez-se uma escolha para esses textos, em julho de 2018, entre 

as infinitas possíveis que, no instante anterior, ou no momento seguinte, 

possivelmente pudessem ser diferentes.  

Acreditamos que sejam vozes motivadoras, para qualquer 

momento presente, independentemente da respectiva latitude, às quais infinitas 

outras poderiam e poderão ser acrescentadas, no sentido de se buscar uma 

ordem internacional mais solidária e menos indiferente às necessidades básicas 

dos povos.  
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África do Sul: 

[…] “We must therefore act together as a united people, for 
national reconciliation, for nation building, for the birth of a new 
world. 

Let there be justice for all. 

Let there be peace for all. 

Let there be work, bread, water and salt for all. 

Let each know that for each the body, the mind and the soul 
have been freed to fulfill themselves. 

Never, never and never again shall it be that this beautiful land 
will again experience the oppression of one by another and suffer 
the indignity of being the skunk of the world. 

Let freedom reign. 

The sun shall never set on so glorious a human achievement!” 

[...] “Precisamos, portanto, agir em conjunto, como um povo 
unido, pela reconciliação nacional, pela construção da nação, 
pelo nascimento de um novo mundo. 

Que haja justiça para todos. 

Que haja paz para todos. 

Que haja trabalho, pão, água e sal para todos. 

Que cada um saiba que o seu corpo, a sua mente e a sua 
alma foram libertados para que possa buscar a sua realização. 

Nunca, nunca e nunca mais esta maravilhosa terra voltará a 
experimentar a opressão de uns sobre os outros, nem sofrerá a 
humilhação de ser a escória do mundo. 

Que reine a liberdade. 

O sol nunca cessará de brilhar sobre tão gloriosa conquista 
humana!”. 94 

Nélson Mandela (10 de maio de 1994)  

Discurso de posse 

                                            
94  MANDELA, NELSON. Inaugural Speech, Pretoria [Mandela] May 10th,1994. Disponível em: 

<https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Inaugural_Speech_17984.html > Acesso em: 13 ago. 
2018 
Adaptação nossa da versão para o português do excerto citado, veiculada em: Maiores discursos da 
História. Disponível em: <http://maioresdiscursos.blogspot.com/2013/01/discurso-nelson-
mandela.html> Acesso em: 13 ago. 2018:  

https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Inaugural_Speech_17984.html
http://maioresdiscursos.blogspot.com/2013/01/discurso-nelson-mandela.html
http://maioresdiscursos.blogspot.com/2013/01/discurso-nelson-mandela.html
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Brasil: 

[...] “Em tão breve trajeto cada um há de acabar a sua tarefa. 
Com que elementos? Com os que herdou, e os que cria. Aqueles 
são parte da natureza. Estes, a do trabalho. 

A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, 
duas coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras. Mas 
todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas 
de uma mesma planta, os traços da polpa de um dedo humano, 
as gotas do mesmo fluido, os argueiros do mesmo pó, as raias 
do espectro de um só raio solar ou estelar. Tudo assim, desde 
os astros do céu, até os micróbios do sangue, desde as 
nebulosas no espaço, até aos aljôfares do rocio na relva dos 
prados. 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. 
Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade 
natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são 
desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 
desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 
desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites 
humanos conceberam inverter a norma universal da criação, 
pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas 
atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem. 

Esta blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a 
humanidade, é a filosofia da miséria, proclamada em nome dos 
direitos do trabalho; e, executada, não faria senão inaugurar, em 
vez da supremacia do trabalho, a organização da miséria. 

Mas, se a sociedade não pode igualar os que a natureza criou 
desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, pode 
reagir sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade 
e perseverança. Tal a missão do trabalho. 

Os portentos, de que essa força é capaz, ninguém os calcula. 
Suas vitórias na reconstituição da criatura mal dotada só se 
comparam às da oração.” [...] 95  

Rui Barbosa (1923)  
Oração aos moços, p. 33 

                                            
95  RUI BARBOSA. Discursos. Oração aos Moços. Obras Completas. Vol XLVIII, tomo II(4), p. 33. Rio de 

Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2011. Disponível em: 
<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pesq=oracao%20
aos%20mocos> Acesso em: 14 ago. 2018 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pesq=oracao%20aos%20mocos
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pesq=oracao%20aos%20mocos
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China: 

Se desejares tomar Tudo sob o Céu 

Em minha visão, não há forma de consegui-lo. 

Tudo sob o Céu é o instrumento do sagrado; não é algo que 
possa ser governado.  

Aqueles que [tentam]governá-lo, [findam por] arruiná-lo; 

Aqueles que o tomam [à força, findam por] perdê-lo. 

[Sabe] que: quando alguém guia, há outros que seguem; 

Para alguém que inspira, há outro que expira; 

Se há pessoas fortes, outros são débeis; 

Uns têm êxito, outros fracassam. 

Por isso, o Sábio despoja-se dos excessos, despoja-se do 
luxo, despoja-se da suntuosidade.96 

Lao Zi  
Capítulo 29 [49_?]  

Dao De Ching (476-221 a.C.) 

Índia: 

“A alegria reside na luta, na tentativa, no sofrimento 

envolvido, não na vitória em si.” 

“Quando estiver em dúvida, ou quando o ego se tornar muito 

inflado, tente o seguinte: lembre-se do rosto do homem mais 

pobre e mais desamparado que você já viu e pergunte a si 

mesmo se o passo que você pretende dar será útil para ele. Ele 

vai se beneficiar de alguma forma? A decisão vai devolver a ele 

o controle sobre a própria vida e sobre o próprio destino? Em 

outras palavras, esse passo vai contribuir para a autonomia dos 

nossos milhares de conterrâneos famintos de alimentos e de 

vida espiritual?” 97 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 

                                            
96  LAOZI (Velho Mestre). Dao deJing– Escritura do Caminho e Escritura da Virtude com os comentários 

do Senhor às Margens do Rio, p. 225-228  Tradução de Giorgio Sinedino. São Paulo: Ed.Unesp, 2016  
97  GANDHI, Mohandas Karamchand. A Sabedoria de Gandhi – Textos selecionados por Richard 

Attenborough, p. 13 e 22. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. Redação do original. 
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Rússia:  

As três perguntas 98 

Certa vez, ocorreu a um certo rei que, se ele sempre 
soubesse o melhor momento para cada coisa; quais as pessoas 
certas com quem se aconselhar, quem evitar e, acima de tudo, 
se ele sempre soubesse a coisa mais importante a fazer, ele 
jamais falharia em qualquer missão e nada jamais o afastaria do 
caminho justo. 

Com esse pensamento em mente, ele o fez proclamar por 
todo o seu reino, anunciando que uma grande recompensa seria 
concedida a qualquer um que pudesse ensiná-lo qual era o 
tempo certo para cada ação; quais as pessoas mais necessárias 
à missão e qual a coisa mais importante a fazer. 

E homens cultos procuraram o rei, mas cada um deles 
respondeu a essas questões diferentemente. 

Ao enfrentar a primeira pergunta, alguns sugeriram que, 
para saber o tempo certo para cada ação, seria necessário 
desenhar um calendário com os dias, meses e anos, inserir o 
planejamento e seguir à risca as tarefas previstas. Apenas dessa 
forma, disseram eles, tudo poderia ser feito no momento certo.  

Outros declararam que era impossível sempre decidir, com 
antecedência, o tempo certo para toda e qualquer ação – 
entretanto, desde que não se perdesse tempo e energia em 
distrações inúteis, seria possível perceber tudo o que estava 
ocorrendo e, então, fazer o que fosse mais necessário.  

Outros, ainda, disseram que, por mais atento que o rei 
pudesse ser, era impossível decidir o tempo correto para cada 
ação o tempo todo, mas sugeriram que o rei tivesse um 
Conselho de Sábios que poderia ajudá-lo a determinar o tempo 
certo para cada coisa. 

Outros, ainda, disseram que haveria certas questões que 
necessitariam de uma decisão imediata e não poderiam esperar 
pela resposta de um Conselho. Mas, de forma a poder decidir, 
seria necessário saber, antecipadamente, o que iria acontecer. 
Apenas adivinhos e magos teriam condições de saber isso e, 
portanto, de modo a saber o tempo certo para cada ação, eles 
deveriam ser previamente consultados. 

As respostas à segunda pergunta também divergiram 
muito entre si. Alguns disseram ao rei que as pessoas que ele 
mais necessitaria seriam os seus conselheiros; outros, os 

                                            
98  TOLSTOI, L. N. What men live by and other tales. Translated into English by L. and A. Maude. Projeto 

Gutenberg. Julho de 2004. Vide versão do russo para o inglês na respectiva nota de fim. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu006157.pdf > Acesso em: 8 ago. 2018 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu006157.pdf
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clérigos; outros, os médicos. Para alguns outros, os mais 
necessários seriam os militares. 

À terceira pergunta, relativa à qual seria a ação mais 
importante, foram dadas respostas igualmente variadas. Alguns 
afirmaram que a coisa mais importante do mundo era a ciência. 
Outros, a arte da guerra; outros, ainda, a religião. 

Como todas as respostas divergiram, o rei não concordou 
com nenhuma delas e não deu a recompensa a ninguém. Mas, 
ainda desejando encontrar a resposta certa, ele decidiu 
consultar um eremita, amplamente reconhecido por sua 
sabedoria. 

O eremita vivia em uma floresta da qual jamais saía e não 
recebia ninguém, a não ser pessoas comuns. Assim, o rei vestiu-
se com roupas comuns e, antes de chegar à choupana do 
eremita, desceu do seu cavalo e, deixando a sua guarda pessoal 
para trás, seguiu o caminho sozinho. 

Ao chegar à morada do eremita, o rei avistou-o 
trabalhando no jardim diante da sua cabana. Ao ver o 
estrangeiro, o eremita saudou-o com a cabeça e continuou a 
cavar. O eremita era franzino e frágil, e cada vez que ele enfiava 
a sua pá no chão, para revolver o solo, inspirava profundamente 
e arquejava ofegante.  

O rei aproximou-se dele e disse: ‘Vim pedir a vossa ajuda, 
Sábio Eremita, para responder a três perguntas: Como saber 
qual é o melhor momento para cada coisa? Quem são as 
pessoas mais necessárias para os diferentes trabalhos e às 
quais eu devo prestar maior atenção? E quais são as coisas 
mais importantes, às quais eu devo dar prioridade?’ 

O eremita escutou-o atentamente, mas não respondeu 
nada. Apenas bateu levemente em sua mão e recomeçou a 
cavar. 

O monarca disse então: ‘Deveis estar cansado. Deixai-me 
pegar a pá e trabalhar um pouco para vós’. 

‘Obrigado’, disse o eremita, e dando a pá ao rei sentou-se 
no chão.  

Depois de ter cavado dois canteiros, o rei parou, voltou-se 
para o eremita e repetiu-lhe as suas três perguntas. De novo, o 
eremita não respondeu, mas levantou- se, esticou a sua mão em 
direção a pá e disse-lhe: 

‘Descansai um momento agora e deixai-me continuar um 
pouco’. 

Mas o rei não lhe entregou a pá e continuou a cavar a terra. 
Uma hora passou e mais outra. O sol começou a se esconder 
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atrás das árvores e o rei, por fim, jogou a pá ao chão e disse: 
‘Sábio Eremita, eu vim até aqui procurar-vos em busca de 
resposta às minhas perguntas. Mas se não me puderdes ajudar, 
dizei-mo e eu retornarei à minha casa’. 

‘Eis que alguém se aproxima correndo’, disse o eremita. 
‘Vamos ver quem é’.  

O rei virou-se e viu um homem barbudo sair correndo de 
dentro do mato. Suas mãos pressionavam uma ferida no ventre, 
que sangrava entre seus dedos. Quando chegou perto do rei, 
gemendo, caiu desmaiado. O rei e o eremita afrouxaram suas 
vestes. Havia uma enorme ferida em seu estômago. O rei a 
lavou, o melhor que conseguiu, e a tamponou usando o seu 
lenço e uma toalha que o eremita tinha. Mas o sangue não 
parava de jorrar, e o rei, de novo e de novo, removia a atadura, 
torcia o sangue quente, lavava e recobria a ferida. Quando, 
finalmente, o sangue estancou, o homem foi voltando a si e 
pediu algo para beber. O rei trouxe água fresca e a deu a ele. 
Nesse meio tempo, o sol se havia posto e havia esfriado. Assim, 
o rei, com a ajuda do eremita, carregou o homem ferido para 
dentro da choupana e colocaram-no na cama. Deitado na cama, 
o homem fechou os olhos e aquietou  

O rei estava tão cansado com a caminhada e o trabalho 
que havia feito, que se escorou no umbral da cabana e também 
adormeceu – tão profundamente que seu sono atravessou toda 
a noite de verão. Quando acordou, na manhã seguinte, levou um 
tempo para se lembrar de onde estava e quem era o estranho 
barbudo deitado na cama, que o olhava intensamente, com 
olhos brilhantes. 

‘Perdoai-me’, disse o homem, com uma voz fraca, quando 
viu que o rei acordara e o olhava.  

‘Eu não vos conheço e nada tenho a vos perdoar’, disse o 
rei.  

 ‘Vós não me conheceis, mas eu vos conheço. Eu sou o 
vosso inimigo que jurou vingança contra vós, porque vós 
executastes o seu irmão e tomastes a sua propriedade. Eu sabia 
que viríeis ver o eremita sozinho e decidi matar-vos no caminho 
de volta. Mas o dia passou e vós não retornastes. Então, eu saí 
da minha emboscada e fui na direção de sua guarda pessoal, 
para vos encontrar, mas eles me reconheceram e me feriram. 
Eu escapei deles, mas teria sangrado até a morte se vós não 
tivésseis cuidado de minha ferida. Eu queria vos matar e vós 
salvastes a minha vida. Agora, se eu viver, e se vós o 
desejardes, eu vos servirei, como o vosso servo mais fiel, e 
obrigarei os meus filhos a fazerem o mesmo. Perdoai-me!’  

O rei alegrou-se por se ter reconciliado com um antigo 
inimigo, com uma certa facilidade, e de se ter aproximado dele. 
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Não apenas o perdoou, mas também mandou os seus 
empregados e o seu próprio médico cuidarem dele, prometendo, 
ainda, restituir-lhe todos os seus bens.  

Após ter dado ordem à sua escolta de reconduzir o homem 
à sua casa, o rei voltou até o alpendre, procurando o eremita. 
Antes de retornar ao seu palácio, ele desejava, ainda uma vez, 
implorar ao Sábio Eremita respostas às suas indagações. O 
eremita estava do lado de fora, ajoelhado, espalhando as 
sementes nos canteiros que tinham sido preparados na véspera.  

O rei aproximou-se e disse: 

‘Pela última vez, eu vos imploro uma resposta às minhas 
indagações, homem sábio’. 

‘Vós já obtivestes as respostas’, disse o eremita, ainda 
agachado, apoiado sobre suas pernas magras e olhando para o 
rei que continuava em pé, diante dele. 

‘Como assim, o que quereis dizer?’, perguntou o rei. 

‘Vede’, respondeu o eremita, ‘se não vos tivésseis 
apiedado da minha fragilidade e não me tivésseis ajudado a 
preparar os canteiros, aquele homem vos teria atacado e teríeis 
vos arrependido de não terdes permanecido comigo. Assim, o 
tempo mais importante foi ter ficado preparando os canteiros e 
eu era o homem mais importante – e fazer-me o bem era o 
negócio mais importante’.  

‘Mais tarde, quando aquele homem correu em nossa 
direção, o tempo mais importante foi assisti-lo, pois, sem que as 
suas feridas tivessem sido tratadas, ele teria morrido sem fazer 
as pazes convosco. Assim, ele era o homem mais importante e 
o que vós fizestes por ele era o negócio mais importante’.  

‘Agora – esse é o momento mais importante, porque é o 
único momento sobre o qual vós tendes algum poder. O homem 
mais importante é aquele com quem vós estiverdes, pois 
ninguém sabe se vai ter algum outro contato com qualquer outra 
pessoa e a tarefa mais importante é fazer o bem a quem estiver 
em vossa frente, pois foi para esse único propósito que fostes 
mandado para esta vida!’ 

Lev Nikolayevich Tolstoi 

What men live by and other tales, 1885i 
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Qual a pergunta subjacente? Construir parcerias para um mundo 

multipolar e em paz? Será factível? Um outro mundo é possível?  

O que poderia ser impossível, uma vez que a mente e o coração 

humanos fossem efetivamente lançados em direção à solidariedade? E quando 

as ações decorrentes fossem efetivamente assumidas?!  

Afinal, uma mesma e pequena faísca tanto pode acionar um 

detonador que a cinzas tudo reduz, quanto acender uma lamparina que ilumina 

o espaço, viabiliza o ver, o caminhar e o construir seguros. 

Construir e destruir têm sua origem no mesmo verbo latino –

struere99 – que tem a acepção de empilhar, amontoar, edificar, preparar.  

O significado e a conotação de um e outro são determinados 

pelas partículas que os antecedem: de um lado, cum, ou seja, em conjunto, em 

companhia de, juntamente; de outro, dis ou di – “primeiro elemento de palavras 

compostas indicando divisão, separação, afastamento, negação”. 

A força motriz para as duas ações, construir e destruir, é, 

portanto, exatamente a mesma, a diferença reside – apenas – na orientação do 

agir que implica a opção política e histórica em cada dado momento, tanto a 

plasmar as maiores tragédias e ignomínias – quanto o profundo heroísmo e a 

arte mais arrebatadora, eixos capazes de extrair do humano a sua maior beleza 

e de lançar alicerces para condições minimamente dignas de vida para todos.  

Quem sabe, algum dia... alimento algum seja mais desperdiçado 

pelo bicho-homem100... E às crianças humanas – de qualquer latitude – seja 

permitido saciar a sua fome e nutrir a sua mente.  

                                            
99   Struo, struis, struere, struxi, structum. Verbo transitivo, I conjugação. Cum, prep., ablativo e prevérbio 

Dis ou di – partícula, primeiro elemento de palavras compostas. Vide FARIA, Ernesto. Dicionário Escolar 
Latino-português, 2 e., p. 266, 314, 948. Rio de Janeiro: MEC [Campanha Nacional de Material de 
Ensino], 1962. 

100   Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO: 
“Perdidas y desperdícios de Alimentos en America Latina y el Caribe, p. 2. Santiago: FAO, 2014. “Las 
pérdidas y desperdicios de alimentos impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen 
la disponibilidad local y mundial de comida, generan perdidas de ingresos para los productores, 
aumentan los precios para los consumidores e impactan de manera negativa en su nutrición y salud, y 
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ANEXOS 

Anexo A – IBAS –10 anos 

IBAS: Celebrando 10 anos de parceria – reprodução do texto original  

Fonte: IBSA – Celebrating 10 years of partnership. Sítio eletrônico do IBSA. About 
IBSA. Background. Disponível em: <http://www.ibsa-trilateral.org/about-
ibsa/background > Acesso em: 16 ago.2018 

“Celebrating 10 years of partnership: About IBSA Background: 

The India-Brazil-South Africa Dialogue Forum  

Established in June 2003, IBSA is a coordinating mechanism amongst three emerging 
countries, three multi ethnic and multicultural democracies, which are determined to: 

• contribute to the construction of a new international architecture  

• bring their voice together on global issues  

• deepen their ties in various areas 

IBSA also opens itself to concrete projects of cooperation and partnership with less 
developed countries. 

The establishment of IBSA was formalised by the Brasilia Declaration of 6 June 2003, 
which mentions India, Brazil and South Africa's democratic credentials, their condition 
as developing nations and their capacity of acting on a global scale as the main 
reasons for the three countries to come together. Their status as middle powers, their 
common need to address social inequalities within their borders and the existence of 
consolidated industrial areas in the three countries are often mentioned as additional 
elements that bring convergence among the members of the Forum. 

2013 is a very significant year in that IBSA is celebrating its 10-year anniversary. This 
is a time to reflect on IBSA's achievements as well as chart the road ahead. 

The principles, norms and values underpinning the IBSA Dialogue Forum are 
participatory democracy, respect for human rights and the Rule of Law. The strength 
of IBSA is the shared vision of the three countries that democracy and development 
are mutually reinforcing and key to sustainable peace and stability. 

Trade between IBSA partners has increased significantly since the Forum's inception 
and indications are that the target of US$ 25 billion by 2015 will be readily achieved. 

IBSA keeps an open and flexible structure. IBSA does not have a headquarters or a 
permanent executive secretariat. At the highest level, it counts on the Summits of 
Heads of State and Government. Numerous Summits have been held with IBSA 
having concluded its first round of Summits of Heads of State and Government 
Summits in 2008. In 2013, the second round of Summits will be completed. The 
Summits have been held as follows: 

1st IBSA Summit - 13 September 2006 - Brasilia, Brazil  

2nd IBSA Summit - 17 October, 2007 - Tshwane, South Africa 

3rd IBSA Summit - 15 October 2008, New Delhi, India 

4th IBSA Summit - 15 April 2010 - Brasilia, Brazil 

http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background
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5th IBSA Summit - 18 October 2011 - Tshwane, South Africa 

Additionally, the Foreign Ministers meet about once a year to preside over the 
Trilateral Ministerial Commission meetings of the Forum. The following meetings have 
taken place to date: 

1st: March 5th, 2004, in New Delhi; 
2nd: March 3rd, 2005, in Cape Town; 
3rd: March 30th, 2006, in Rio de Janeiro; 
4th: July 16th and 17th, 2007, in New Delhi; 
5th: May 11th, 2008,in Somerset West; 
6th: August 31st to September 1st, 2009, in Brasília; 
7th: March 8th, 2011, in New Delhi 

Over the years, IBSA has become an umbrella for various initiatives, both in the 
diplomatic field on the international stage and through sector cooperation in priority 
areas in numerous Working Groups. Civil-society cooperation is also an important 
element of the IBSA Dialogue Forum and IBSA has distinguished itself through its 
development cooperation projects in less-developed countries. Thus, the group has 
also become an instrument for connecting India, Brazil and South Africa at all levels, 
aiming not only to increase these countries' projection on the international scenario 
but to strengthen the relations among themselves. 

Communiqués and Declarations that consolidate common positions about global 
issues have been issued at the Summits and at the Joint Ministerial Commissions, as 
well as on occasions when foreign ministers have met on the margins of the United 
Nations General Assembly. 

Monitoring and coordinating the IBSA activities are the responsibility of senior officials 
of the foreign ministers, known as Focal Points. 

In summary, the progress of the activities can be divided into four tracks: 

I. Political Coordination 
II. Sector Cooperation, through 14 Working Groups 
III. IBSA Facility for Poverty and Hunger Alleviation (IBSA Fund) 
IV. People-to-People fora (Involvement of other actors beyond the Executive, e.g. civil 
society) 

I. Political Coordination 

The IBSA Forum has achieved important results in terms of political cooperation. So 
far, numerous declarations of Heads of State and Government and Ministerial 
Communiqués have been issued. They constitute a repository of common positions 
about a wide range of global issues. 

Meetings amongst IBSA representatives have also been held at the margins of 
multilateral fora (e.g. Human Rights Council, WTO, WIPO, Antarctic Treaty, 
Conference for the Reconstruction of Palestine), as a means to reinforce the positions 
of mutual interest. 

II. Sector Cooperation 

The following Working Groups were established with the objective of deepening the 
mutual knowledge and exploring common points of interest in sector areas: 
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Agriculture 
Culture 
Defence 
Education 
Energy 
Environment 
Health 
Human Settlements 
Transport and Infrastructure 
Public Administration 
Revenue Administration 
Science and Technology and Information Society 
Social Development 
Trade and Investment and Tourism 

Within the Working Groups, numerous Agreements and Memoranda of 
Understandings (MOUs) were signed, in order to legally support the cooperation. 

III. The Ibsa Fund 

The IBSA Fund was created in 2004 and aims at to support viable and replicable 
projects that, based on the capabilities available in the IBSA countries and in their 
internal best practices, contribute to the national priorities of other developing 
countries. In addition to that, projects intend to serve as examples of best practices 
for the fulfilment of the Millennium Development Goals (MDGs). This Head of State-
level initiative is a pioneering effort to implement South-South cooperation. Each 
country currently contributes US$1million per year to the Fund. Numerous projects 
have been completed in sectors such as agriculture, electrification/energy systems 
and health. Project proposals must adhere to certain criteria, including national 
ownership and leadership as well as the strengthening of local capacity. The Board 
of Directors of the IBSA Fund is made up of the Representatives of IBSA countries 
accredited to the Permanent Missions to the United Nations (UN) in New York, which 
assesses project proposals. The Special Unit for South-South Cooperation (SU/SSC) 
of the UN Development Program acts as the Fund Manager and Board of Directors' 
Secretariat. IBSA projects are executed through partnerships with UN agencies, 
national institutions, local governments and NGOs. 

IV. People-to-People Fora 

Aimed at deepening the relationship between the societies in India, Brazil and South 
Africa, other fora have been created to promote the exchange of ideas and 
cooperation and as a means of engaging society at grassroots level: 

Academic Forum; 
Business Council; 
Editors´ Forum; 
Intergovernmental Relations and Local Government; 
Parliamentary Forum; 
Tri-nations Summit on Small Business; 
Women's Forum 
___________________________________________________fim do documento 
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Anexo B – Declaração de Xiamen – IX Cúpula BRICS  

Declaração de Xiamen - IX Cúpula BRICS dos Chefes de Estado do BRICS  

Fonte: Sítio oficial do BRICS, hospedado pela República Popular da China, para a 
Cúpula de Xiamen. Disponível em: 
<https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.ht
ml > Acesso em: 20 jul.2018 

BRICS Leaders Xiamen Declaration 

Date of publication：2017-09-08 Source：Ministry of Foreign Affairs of the People's 

Republic of China 

Xiamen, China, 4 September 2017 

1. We, the Leaders of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, 
the Republic of India, the People's Republic of China and the Republic of South 
Africa, met on 4 September 2017 in Xiamen, China, at the Ninth BRICS Summit. 
Under the theme "BRICS: Stronger Partnership for a Brighter Future", we 
endeavor to build on our achievements already made with a shared vision for 
future development of BRICS. We also discussed international and regional 
issues of common concern and adopted the Xiamen Declaration by consensus. 

2. We reiterate that it is the overarching objective and our desire for peace, security, 
development and cooperation that brought us together 10 years ago. BRICS 
countries have since traversed a remarkable journey together on their respective 
development paths tailored to their national circumstances, devoted to growing 
their economies and improving people's livelihoods. Our committed and 
concerted efforts have generated a momentum of all-dimensional and multi-
layered cooperation fostered by the previous Leaders' Summits. Upholding 
development and multilateralism, we are working together for a more just, 
equitable, fair, democratic and representative international political and economic 
order. 

3. Our cooperation since 2006 has fostered the BRICS spirit featuring mutual 
respect and understanding, equality, solidarity, openness, inclusiveness and 
mutually beneficial cooperation, which is our valuable asset and an inexhaustible 
source of strength for BRICS cooperation. We have shown respect for the 
development paths of our respective choices, and rendered understanding and 
support to each other's interests. We have upheld equality and solidarity. We 
have also embraced openness and inclusiveness, dedicated to forging an open 
world economy. We have furthered our cooperation with emerging markets and 
developing countries (EMDCs). We have worked together for mutually beneficial 
outcomesand common development, constantly deepening BRICS practical 
cooperation which benefits the world at large. 

4. We draw satisfaction from the many fruitful results of our cooperation, including 
establishing the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve 
Arrangement (CRA), formulating the Strategy for BRICS Economic Partnership, 
strengthening political and security cooperation including through Meetings of 
BRICS High Representatives for Security Issues and Foreign Ministers Meetings, 
and deepening the traditional ties of friendship amongst our peoples. 

https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html
https://www.brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html
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5. Recalling our Summits in Ufa and Goa, we will work together to further enhance 
BRICS strategic partnership for the welfare of our peoples. We commit ourselves 
to build upon the outcomes and consensus of our previous Summits with 
unwavering conviction, so as to usher in the second golden decade of BRICS 
cooperation and solidarity. 

6.  Believing in the broad development prospects of our countries and the vast 
potential of our cooperation, we have full confidence in the future of BRICS. We 
commit to further strengthen our cooperation. 

-- We will energize our practical cooperation to boost development of 
BRICS countries. We will, inter alia, promote exchanges of good practices and 
experiences on development, and facilitate market inter-linkages as well as 
infrastructure and financial integration to achieve interconnected development. 
We shall also strive towards broad partnerships with EMDCs, and in this context, 
we will pursue equal-footed and flexible practices and initiatives for dialogue and 
cooperation with non-BRICS countries, including through BRICS Plus 
cooperation. 

-- We will enhance communication and coordination in improving global 
economic governance to foster a more just and equitable international economic 
order. We will work towards enhancement of the voice and representation of 
BRICS countries and EMDCs in global economic governance and promote an 
open, inclusive and balanced economic globalization, thus contributing towards 
development of EMDCs and providing strong impetus to redressing North-South 
development imbalances and promoting global growth. 

-- We will emphasize fairness and justice to safeguard international and 
regional peace and stability. We will stand firm in upholding a fair and equitable 
international order based on the central role of the United Nations, the purposes 
and principles enshrined in the Charter of the United Nations and respect for 
international law, promoting democracy and the rule of law in international 
relations, and making joint efforts to address common traditional and non-
traditional security challenges, so as to build a brighter shared future for the global 
community. 

-- We will embrace cultural diversity and promote people-to-people 
exchanges to garner more popular support for BRICS cooperation through 
deepened traditional friendships. We will expand people-to-people exchanges in 
all dimensions, encourage all fabrics of the society to participate in BRICS 
cooperation, promote mutual learning between our cultures and civilizations, 
enhance communication and mutual understanding among our peoples and 
deepen traditional friendships, thus making BRICS partnership closer to our 
people's hearts. BRICS Practical Economic Cooperation.  

7. We note that against the backdrop of more solid global economic growth, 
enhanced resilience and emerging new drivers, BRICS countries continue to play 
an important role as engines of global growth. Noting the uncertainties and 
downside risks that persist, we emphasize the need to be vigilant in guarding 
against inward-looking policies and tendencies that are weighing on global 
growth prospects and market confidence. We call upon all countries to calibrate 
and communicate their macroeconomic and structural policies and strengthen 
policy coordination. 
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8. We note that practical economic cooperation has traditionally served as a 
foundation of BRICS cooperation, notably through implementing the Strategy for 
BRICS Economic Partnership and initiatives related to its priority areas such as 
trade and investment, manufacturing and minerals processing, infrastructure 
connectivity, financial integration, science, technology and innovation, and 
Information and Communication Technology (ICT) cooperation, among others. 
We welcome the first report on the implementation of the Strategy for BRICS 
Economic Partnership, and the broad package of outcomes delivered by the 
sectoral ministerial meetings. We commit to use all policy tools -fiscal, monetary 
and structural -and adopt innovation-driven development strategies to enhance 
resilience and potentials of our economies, so as to contribute to strong, 
sustainable, balanced and inclusive global growth. 

9. Stressing the role of enhanced trade and investment cooperation in unleashing 
the potential of BRICS economies, we agree to improve and broaden trade and 
investment cooperation mechanism and scope, with a view to enhancing BRICS 
economic complementarity and diversification in BRICS countries. We welcome 
the positive outcomes of the 7th BRICS Trade Ministers Meeting in terms of the 
cooperative frameworks, roadmaps and outlines on trade and investment 
facilitation and connectivity and enhanced policy sharing, information exchange, 
capacity building, through enhanced joint efforts on trade and investment 
facilitation, trade in services, E-commerce, IPR (in synergy with the cooperation 
activities among BRICS IP authorities), economic and technical cooperation, 
SMEs and women economic empowerment. We welcome the setting up of the 
BRICS E-Port Network that will operate on a voluntary basis and the 
establishment of the BRICS E-commerce Working Group. We also welcome 
China's initiative to host an International Import Expo in 2018 and encourage our 
business communities to actively participate in it. 

10. We stress the importance of enhancing BRICS financial cooperation to better 
serve the real economy and meet the development needs of BRICS countries. 
We note the agreement by the finance ministers and central bank governors on 
cooperation on Public Private Partnerships (PPP), including through PPP 
experience exchange and application of the BRICS Good Practices on PPP 
Frameworks. We acknowledge the establishment of a temporary task force to 
conduct technical discussion on various ways of cooperation, including utilizing 
existing facilities of the MDBs based on national experiences, exploring the 
possibility of establishing a new PPP Project Preparation Fund and other options. 
We encourage cooperation and coordination by our accounting standards setters 
and audit regulators and agree to explore convergence of accounting standards 
and continue discussion on cooperation on auditing oversight in the area of bond 
issuance, so as to lay the groundwork for bond market connectivity among BRICS 
countries, with due regard to applicable national legislation and policies. We 
agree to promote the development of BRICS Local Currency Bond Markets and 
jointly establish a BRICS Local Currency Bond Fund, as a means of contribution 
to the capital sustainability of financing in BRICS countries, boosting the 
development of BRICS domestic and regional bond markets, including by 
increasing foreign private sector participation, and enhancing financial resilience 
of BRICS countries. 

11. In order to serve the demand arising from rapid growth of trade and investment 
among the BRICS countries, we agree to facilitate financial market integration 
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through promoting the network of financial institutions and the coverage of 
financial services within BRICS countries, subject to each country's existing 
regulatory framework and WTO obligations, and to ensure greater 
communication and cooperation between financial sector regulators. We agree 
to take an active part in the efforts to implement and improve International 
Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and 
Proliferation in FATF, including through cooperation among BRICS Heads of 
Delegation on AML/CFT, also in the context of the work of BRICS CTWG and by 
using other platforms and to safeguard integrity of national financial systems. We 
agree to communicate closely to enhance currency cooperation, consistent with 
each central bank's legal mandate, including through currency swap, local 
currency settlement, and local currency direct investment, where appropriate, 
and to explore more modalities of currency cooperation. We encourage the 
BRICS Interbank Cooperation Mechanism to continue playing an important role 
in supporting BRICS economic and trade cooperation. We commend the 
progress in concluding the Memoranda of Understanding among national 
development banks of BRICS countries on interbank local currency credit line 
and on interbank cooperation in relation to credit rating. 

12. We highlight the importance of innovation as a key driver for mid and long term 
economic growth and global sustainable development. We commit to promote 
cooperation on science, technology and innovation (STI) to forge synergy in 
tapping new growth momentum for our five economies and continue to address 
the development challenges we face. We commend the selection of BRICS 
research and development projects under the BRICS STI Framework Program 
and note the launch of the 2nd call for projects. We welcome the BRICS STI 
Cooperation MOU and support enhanced cooperation on innovation and 
entrepreneurship, including by promoting technology transfer and application, 
cooperation among science and technology parks and enterprises as well as 
mobility of researchers, entrepreneurs, professionals and students. We 
encourage increased participation of the academia, businesses, civil society and 
other stakeholders in this process, and support the promotion of STI investment 
and cross-border investment through existing funding, institutions and platforms 
including the NDB. We agree to continue to work on a cooperation platform for 
innovation and entrepreneurship and support the implementation of the BRICS 
Innovation Cooperation Action Plan 2017-2020. 

13. We reaffirm our commitment to BRICS industrial cooperation, including on 
industrial capacities and policies, new industrial infrastructure and standards, and 
among small, micro and medium-sized enterprises (SMMEs), so as to jointly 
seize the opportunities brought about by the new industrial revolution and 
expedite our respective industrialization processes. We encourage exploring the 
establishment of BRICS Institute of Future networks. We will enhance joint 
BRICS research, development and innovation in ICT including the Internet of 
Things, Cloud computing, Big Data, Data Analytics, Nanotechnology, Artificial 
Intelligence and 5G and their innovative applications to elevate the level of ICT 
infrastructure and connectivity in our countries. We will advocate the 
establishment of internationally applicable rules for security of ICT infrastructure, 
data protection and the Internet that can be widely accepted by all parties 
concerned, and jointly build a network that is safe and secure. We will increase 
investment of ICT, recognize the need to further increase investment in ICT 
Research and development, unleash the dynamics of innovation in producing 
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goods and services. We encourage identification and facilitation of partnership 
between institutes, organizations, enterprises in the implementation of proof of 
concepts and pilot projects by leveraging complementary strengths in ICT 
hardware, software and skills through developing next generation of innovative 
solutions in the areas of smart cities, health care and energy efficient device, etc. 
We support active collaboration in implementing the BRICS ICT Development 
Agenda and Action Plan. 

14. We reaffirm our commitment to fully implementing the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. We will also advocate equitable, open, all-round, 
innovation-driven and inclusive development, to achieve sustainable 
development in its three dimensions -economic, social and environmental-in a 
balanced and integrated manner. We support the important role of the United 
Nations, including the High Level Political Forum on Sustainable Development 
(HLPF), in coordinating and reviewing global implementation of the 2030 Agenda, 
and support the need to reform the UN Development System with a view to 
enhancing its capability in supporting Member States in implementing the 2030 
Agenda. We urge developed countries to honor their Official Development 
Assistance commitments in time and in full and provide more development 
resources to developing countries. 

15. Underlining the strategic importance of energy to economic development, we 
commit to strengthen BRICS cooperation on energy. We recognize that 
sustainable development, energy access, and energy security are critical to the 
shared prosperity and future of the planet. We acknowledge that clean and 
renewable energy needs to be affordable to all. We will work to foster open, 
flexible and transparent markets for energy commodities and technologies. We 
will work together to promote most effective use of fossil fuels and wider use of 
gas, hydro and nuclear power, which will contribute to the transformation toward 
a low emissions economy, better energy access, and sustainable development. 
In this regard, we underline the importance of predictability in accessing 
technology and finance for expansion of civil nuclear energy capacity which 
would contribute to sustainable development in BRICS countries. We encourage 
continued dialogue on the establishment of a BRICS Energy Research 
Cooperation Platform and urge relevant entities to continue to promote joint 
research on energy cooperation and energy efficiency. 

16. We commit to further promote green development and low-carbon economy, in 
the context of sustainable development and poverty eradication, enhance BRICS 
cooperation on climate change and expand green financing. We call upon all 
countries to fully implement the Paris Agreement adopted under the principles of 
the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
including the principles of common but differentiated responsibilities and 
respective capabilities, and urge developed countries to provide financial, 
technological and capacity-building support to developing countries to enhance 
their capability in mitigation and adaptation. 

17. Stressing the importance of environmental cooperation to sustainable 
development of our countries and the well-being of our peoples, we agree to take 
concrete actions to advance result-oriented cooperation in such areas as 
prevention of air and water pollution, waste management and biodiversity 
conservation. We recognize the importance of an environmentally sound 
technology platform and of improving urban environmental sustainability, and 



102 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

support BRICS joint efforts in this regard. Brazil, Russia, India and South Africa 
appreciate and support China's hosting of the meeting of the Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity in 2020. 

18. Noting the fruitful agricultural cooperation over the past years, we recognize the 
unique characteristics and complementarity of BRICS countries in agricultural 
development and vast cooperation potential in this area. In this connection, we 
agree to deepen cooperation in the five priority areas such as food security and 
nutrition, adaptation of agriculture to climate change, agricultural technology 
cooperation and innovation, agricultural trade and investment, and ICT 
application in agriculture to contribute to stable global agricultural growth and 
achievement of Sustainable Development Goals. We welcome the establishment 
in India of the Coordination Center of BRICS Agriculture Research Platform, a 
virtual network which will facilitate addressing these priority areas. 

19. We express concern over the challenges faced by the African continent in 
achieving independent and sustainable development and in wildlife conservation. 
We reaffirm our commitment to strengthen cooperation with Africa and help the 
continent to address illegal wildlife trade, promote employment, food security, 
infrastructure development and industrialization including through connectivity 
and developmental initiatives and projects. We reaffirm our strong support for 
African Union's implementation of its various programs under Agenda 2063 in 
pursuit of its continental agenda for peace and socio-economic development. 

20. Keenly aware of the negative impact of corruption on sustainable development, 
we support the efforts to enhance BRICS anti-corruption cooperation. We reaffirm 
our commitment to intensify dialogue and experience sharing and support 
compiling a compendium on fighting corruption in BRICS countries. We further 
acknowledge that illegal flow of the proceeds of corruption impairs economic 
development and financial stability, and support enhanced cooperation in asset 
recovery. We support the strengthening of international cooperation against 
corruption, including through the BRICS Anti-Corruption Working Group, as well 
as on matters related to asset recovery and persons sought for corruption. We 
acknowledge that corruption including illicit money and financial flows, and ill-
gotten wealth stashed in foreign jurisdictions is a global challenge which may 
impact negatively on economic growth and sustainable development. We will 
strive to coordinate our approach in this regard and encourage a stronger global 
commitment to prevent and combat corruption on the basis of the United Nations 
Convention against Corruption and other relevant international legal instruments. 

21. Living in the era of digital economy, we are ready to use opportunities it provides 
and address challenges it poses for the global growth. We will act on the basis of 
principles of innovation, partnership, synergy, flexibility, open and favorable 
business environment, trust and security, protection of consumer rights in order 
to ensure the conditions for a thriving and dynamic digital economy, that will foster 
global economic development and benefit everyone. 

22. We appreciate the efforts and contribution of the BRICS Business Council and 
Business Forum to strengthening our economic cooperation in infrastructure, 
manufacturing, energy, agriculture, financial services, e-commerce, alignment of 
technical standards and skills development. We welcome the establishment of a 
working group on regional aviation within the framework of the Business Council 
and in this connection acknowledge the Brazil's proposal on an MOU on regional 
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aviation partnership. We encourage business communities and associations to 
actively participate in BRICS cooperation, and give full play to their role as trade 
and investment facilitation institutions in promoting mutually beneficial 
cooperation. 

23. We recognize the importance of the transformation that is taking place in the labor 
market and the opportunities and challenges it brings. We note with satisfaction 
the progress in BRICS cooperation with regard to human resources, employment 
and social security, fostering strong labor market information systems and 
networking of BRICS of Labor Research Institutes and BRICS Social Security 
Cooperation Framework. We welcome the achievement of a BRICS common 
position on governance in the future of work and agree to further strengthen 
exchanges and cooperation in ensuring full employment, promoting decent work, 
advancing poverty alleviation and reduction through skills development and 
achieving universal and sustainable social security systems. 

24. We recognize the importance of competition protection to ensure the efficient 
social and economic development of our countries, to stimulate innovative 
processes and to provide quality products to our consumers. We note the 
significance of the interaction between the Competition Authorities of our 
countries, in particular, in identifying and suppressing restrictive business 
practices that are of a transboundary nature. 

25. We note with satisfaction the progress made by Customs Administrations in their 
cooperation on trade facilitation, security and enforcement, capacity building and 
other issues of mutual interest, including through such mechanisms as BRICS 
Customs Cooperation Committee and BRICS Customs Working Group. We 
encourage broadened cooperation under the guiding principles of mutual sharing 
of information, mutual recognition of customs control, and mutual assistance in 
enforcement so as to boost growth and promote people's welfare. In order to 
strengthen mutual cooperation in customs matters, we reaffirm our commitment 
to finalize BRICS Customs Mutual Assistance Agreement at the earliest. 

26. We adhere to the principle of utilizing outer space for peaceful purposes and 
emphasize the need to strengthen the international cooperation in space 
activities in order to use space technologies to respond to global climate change, 
environmental protection, disaster prevention and relief and other challenges 
faced by humankind. 

27. Recalling the Saint-Petersburg and Udaipur Declarations of BRICS Ministers for 
Disaster Management and the decision to establish a BRICS Joint Taskforce on 
Disaster Risk Management, we underline the importance of consistent joint work 
of emergency services of BRICS countries, aimed at building a safer future by 
reducing existing disaster risks, including exchange of information on best 
practices, concerning disaster risk management and cooperation, in the field of 
forecasting and early warning for effective response to natural and human 
induced disasters. 

28. We note with satisfaction the progress in BRICS cooperation in such fields as 
audit, statistics and export credit and agree to further advance cooperation in 
these fields. 

Global Economic Governance 
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29. We resolve to foster a global economic governance architecture that is more 
effective and reflective of current global economic landscape, increasing the 
voice and representation of emerging markets and developing economies. We 
reaffirm our commitment to conclude the IMF's 15th General Review of Quotas, 
including a new quota formula, by the 2019 Spring Meetings and no later than 
the 2019 Annual Meetings. We will continue to promote the implementation of the 
World Bank Group Shareholding Review. 

30. We emphasize the importance of an open and resilient financial system to 
sustainable growth and development, and agree to better leverage the benefits 
of capital flows and manage the risks stemming from excessive cross-border 
capital flows and fluctuation. The BRICS CRA represents a milestone of BRICS 
financial cooperation and development, which also contributes to global financial 
stability. We welcome the establishment of the CRA System of Exchange in 
Macroeconomic Information (SEMI), and the agreement to further strengthen the 
research capability of the CRA, and to promote closer cooperation between the 
IMF and the CRA. 

31. We welcome the establishment of the NDB Africa Regional Center launched in 
South Africa, which is the first regional office of the Bank. We welcome the setting 
up of the Project Preparation Fund and the approval of the 2nd batch of projects. 
We congratulate the Bank on the ground-breaking of its permanent headquarters 
building. We stress the significance of infrastructure connectivity to foster closer 
economic ties and partnerships among countries. We encourage the NDB to fully 
leverage its role and enhance cooperation with multilateral development 
institutions including the World Bank and the Asian Infrastructure Investment 
Bank as well as with the BRICS Business Council, to forge synergy in mobilizing 
resources and promote infrastructure construction and sustainable development 
of BRICS countries. 

32. We emphasize the importance of an open and inclusive world economy enabling 
all countries and peoples to share in the benefits of globalization. We remain 
firmly committed to a rules-based, transparent, non-discriminatory, open and 
inclusive multilateral trading system as embodied in the WTO. We reaffirm our 
commitments to ensure full implementation and enforcement of existing WTO 
rules and are determined to work together to further strengthen the WTO. We call 
for the acceleration of the implementation of the Bali and Nairobi MCM outcomes 
and for the WTO ministerial conference to be held this year, in Argentina, to 
produce positive outcomes. We will continue to firmly oppose protectionism. We 
recommit to our existing pledge for both standstill and rollback of protectionist 
measures and we call upon other countries to join us in that commitment. 

33. Valuing the G20's continued role as the premier forum for international economic 
cooperation, we reiterate our commitments to the implementation of the 
outcomes of G20 summits, including the Hamburg Summit and the Hangzhou 
Summit. We call upon the G20 to further enhance macroeconomic policy 
coordination to minimize negative spillovers and external shocks to EMDEs. We 
agree to enhance coordination and cooperation under the Argentina Presidency 
in 2018, with an aim to make the G20 process and outcomes reflect the interests 
and priorities of EMDEs. 

34. We reaffirm our commitment to achieving a fair and modern global tax system 
and promoting a more equitable, pro-growth and efficient international tax 
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environment, including to deepening cooperation on addressing Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS), promoting exchange of tax information and improving 
capacity-building in developing countries. We will strengthen BRICS tax 
cooperation to increase BRICS contribution to setting international tax rules and 
provide, according to each country's priorities, effective and sustainable technical 
assistance to other developing countries. 

International Peace and Security 

35. Cognizant of the profound changes the world is undergoing and the global 
security challenges and threats faced by the international community, we commit 
to enhance communication and cooperation in international fora on issues 
concerning international peace and security. We reiterate our commitment to 
safeguarding world peace and security and to upholding the basic norms of the 
international law, and the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations including sovereign equality and non-interference in other countries' 
internal affairs. 

36. We welcome the 7th Meeting of the BRICS High Representatives for Security 
Issues held on 27-28 July 2017 in Beijing, and commend the meeting for having 
discussion and deepening our common understanding on global governance, 
counter-terrorism, security in the use of ICTs, energy security, major international 
and regional hotspots as well as national security and development. We note 
Brazil's proposal to establish a BRICS Intelligence Forum. We welcome Chair's 
report to us on the proceedings of the Meeting and encourage the succeeding 
chairpersonships to continue this exercise. We look forward to enhancing 
practical security cooperation agreed upon in the above areas. 

37. We welcome China's hosting of the Meeting of BRICS Ministers of Foreign 
Affairs/International Relations in Beijing on 18-19 June 2017 at the initiative of 
China. Ministers exchanged views on major global political, security, economic 
and financial issues of common concern and on strengthening BRICS 
cooperation. We look forward to the upcoming meeting of Foreign Ministers on 
the margins of the UNGA. We welcome South Africa's offer to host the next stand-
alone Foreign Ministers Meeting in 2018. 

38. We recall that development and security are closely interlinked, mutually 
reinforcing and key to attaining sustainable peace. We reiterate our view that the 
establishment of sustainable peace requires a comprehensive, concerted and 
determined approach, based on mutual trust, mutual benefit, equity and 
cooperation, that addresses the causes of conflicts, including their political, 
economic and social dimensions. We condemn unilateral military interventions, 
economic sanctions and arbitrary use of unilateral coercive measures in violation 
of international law and universally recognized norms of international relations. 
We emphasize that no country should enhance its security at the expense of the 
security of others. 

39. We reaffirm our commitment to the United Nations as the universal multilateral 
organization entrusted with the mandate for maintaining international peace and 
security, advance global development and to promote and protect human rights. 

40. We recall the 2005 World Summit Outcome document and reaffirm the need for 
a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view to 
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making it more representative, effective and efficient, and to increase the 
representation of the developing countries, so that it can adequately respond to 
global challenges. China and Russia reiterate the importance they attach to the 
status and role of Brazil, India and South Africa in international affairs and support 
their aspiration to play a greater role in the UN. 

41. We reiterate that the only lasting solution to the crisis in Syria is through an 
inclusive "Syrian-led, Syrian-owned" political process which safeguards the 
sovereignty, independence and territorial integrity of Syria, in pursuance of the 
United Nations Security Council Resolution 2254(2015), and promotes the 
legitimate aspirations of the Syrian people. We strongly support the Geneva 
Peace Talks and the Astana process, and welcome the creation of the de-
escalation areas in Syria, which contributed to decrease the levels of violence 
and generate positive momentum and conditions for meaningful progress in the 
peace talks under the auspices of the UN. We oppose the use of chemical 
weapons by anyone, for any purpose and under any circumstance. 

42. We reiterate the urgent need for a just, lasting and comprehensive solution of  the 
Israeli-Palestinian conflict, in order to achieve peace and stability in the Middle 
East on the basis of relevant United Nations resolutions, the Madrid Principles, 
the Arab Peace Initiative and previous agreements between the parties through 
negotiations with a view to creating an independent, viable, territorially 
contiguous Palestinian State, living side by side, in peace and security with Israel. 
Committed to making greater contribution to such solution, we express readiness 
to enhance our contribution towards a just and lasting resolution of the Middle 
East conflict and support international efforts to promote peace and stability in 
the region. 

43. We congratulate the people and Government of Iraq for the recovery of Mosul 
and for the progress achieved in the fight against terrorism and reaffirm our 
commitment to Iraq's sovereignty, territorial integrity and political independence 
and our support for Iraqi government and its people. We express our concern 
over the situation in Yemen and urge all parties to cease hostilities and to resume 
negotiations supported by the United Nations. We also call on all parties directly 
involved in the current diplomatic crisis in the Gulf region to overcome their 
dissensions through dialogue and welcome the efforts of Kuwaiti mediation in this 
regard. 

44. We strongly deplore the nuclear test conducted by the DPRK. We express deep 
concern over the ongoing tension and prolonged nuclear issue on the Korean 
Peninsula, and emphasize that it should only be settled through peaceful means 
and direct dialogue of all the parties concerned. 

45. We firmly support the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the 
Iranian nuclear issue and call upon all relevant parties to comply fully with their 
obligations and ensure full and effective implementation of the JCPOA to promote 
international and regional peace and stability. 

46. We commend the efforts of African countries, the African Union and sub-regional 
organizations in addressing regional issues and maintaining regional peace and 
security, and emphasize the importance of collaboration between the United 
Nations and the African Union in accordance with the Charter of the United 
Nations. We support efforts towards comprehensively resolving the issues in 
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Democratic Republic of Congo, Libya, South Sudan, Somalia, Central Africa 
Republic and Western Sahara. 

47. We strongly condemn terrorist attacks resulting in death to innocent Afghan 
nationals. There is a need for immediate cessation of violence. We reaffirm our 
support to the people of Afghanistan, in their efforts to achieve "Afghan-led and 
Afghan-owned" peace and national reconciliation, to the ongoing international 
efforts, including the Moscow Format of consultations on Afghanistan and "Heart 
of Asia-Istanbul Process", as well as multimodal connectivity projects to promote 
peace and stability, to the fight against terrorism and drug-threat, and to the 
national reconstruction efforts by Afghanistan. We support the efforts of the 
Afghan National Defense and Security Forces in fighting terrorist organizations. 

48. We, in this regard, express concern on the security situation in the region and 
violence caused by the Taliban, ISIL/DAISH, Al-Qaida and its affiliates including 
Eastern Turkistan Islamic Movement, Islamic Movement of Uzbekistan, the 
Haqqani network, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad, TTP and Hizb ut-Tahrir. 

49. We deplore all terrorist attacks worldwide, including attacks in BRICS countries, 
and condemn terrorism in all its forms and manifestations wherever committed 
and by whomsoever and stress that there can be no justification whatsoever for 
any act of terrorism. We reaffirm that those responsible for committing, 
organizing, or supporting terrorist acts must be held accountable. Recalling the 
primary leading role and responsibility of states in preventing and countering 
terrorism, we stress the necessity to develop international cooperation, in 
accordance with the principles of international law, including that of sovereign 
equality of states and non-interference in their internal affairs. We reaffirm 
solidarity and resolve in the fight against terrorism, value the 2nd BRICS Counter-
Terrorism Working Group Meeting held in Beijing on 18 May 2017, and agree to 
strengthen our cooperation. 

50. We call upon all nations to adopt a comprehensive approach in combating 
terrorism, which should include countering radicalization, recruitment, movement 
of terrorists, including Foreign Terrorist Fighters, blocking sources of financing 
terrorism including, for instance, through organized crime by means of money-
laundering, supply of weapons, drug trafficking and other criminal activities, 
dismantling terrorist bases, and countering misuse of the Internet including social 
media by terrorist entities through misuse of the latest Information and 
Communication Technologies (ICTs). We are committed to prevent and counter 
the growing spread of terrorist narratives, and to tackle all sources, techniques 
and channels of terrorist financing. We call for swift and effective implementation 
of relevant UNSC Resolutions and the FATF International Standards worldwide. 
We seek to intensify our cooperation in FATF and FATF-style regional bodies 
(FSRBs). We recall the responsibility of all States to prevent financing of terrorist 
networks and terrorist actions from their territories. 

51. We call upon the international community to establish a genuinely broad 
international counter-terrorism coalition and support the UN's central coordinating 
role in this regard. We stress that the fight against terrorism must be conducted 
in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, 
international refugee and humanitarian law, human rights and fundamental 
freedoms. We reaffirm our commitment on increasing the effectiveness of the UN 
counter-terrorism framework, including in the areas of cooperation and 
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coordination among the relevant UN entities, designation of terrorists and terrorist 
groups and technical assistance to Members States. We call for expeditious 
finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International 
Terrorism (CCIT) by the United Nations General Assembly. 

52. We recognize the important contribution of BRICS countries to United Nations 
peacekeeping operations, and the importance of United Nations peacekeeping 
operations to international peace and security. We emphasize the need for 
BRICS countries to further enhance communication on peacekeeping matters. 

53. We reiterate our commitment to address the world drug problem based on the 
United Nations drug control conventions, through an integrated, comprehensive 
and balanced approach to drug supply and demand reduction strategies. We 
stress the importance of the outcome document of the 30th Special Session of 
the United Nations General Assembly on the world drug problem, and call for 
strengthening of international and regional cooperation and coordination to 
counter the global threat caused by the illicit production and trafficking of drugs, 
especially opiates. We note with deep concern the increasing links in some 
regions of the world between drug trafficking, money laundering and organized 
crime and terrorism. 

54. We reiterate the need for all countries to cooperate in promoting and protecting 
human rights and fundamental freedoms under the principles of equality and 
mutual respect. We agree to continue to treat all human rights, including the right 
to development, in a fair and equal manner, on the same footing and with the 
same emphasis. We will strengthen cooperation on issues of common interests 
both within BRICS and in multilateral fora including the United Nations Human 
Rights Council, taking into account the necessity to promote, protect and fulfill 
human rights in a non-selective, non-politicized and constructive manner, and 
without double standards. 

55. Keenly aware of the global security challenges faced by the international 
community in the area of international migration, we emphasize the growing role 
of effective migration regulation for the benefit of international security and 
development of the society. 

56. We consider the UN has a central role in developing universally accepted norms 
of responsible state behavior in the use of ICTs to ensure a peaceful, secure, 
open, cooperative, stable, orderly, accessible and equitable ICT environment. 
We emphasize the paramount importance of the principles of international law 
enshrined in the Charter of the United Nations, particularly the state sovereignty, 
the political independence, territorial integrity and sovereign equality of states, 
non-interference in internal affairs of other states and respect for human rights 
and fundamental freedoms. We emphasize the need to enhance international 
cooperation against terrorist and criminal misuse of ICTs, reaffirm the general 
approach laid in the eThekwini, Fortaleza, Ufa and Goa declarations in this 
regard, and recognize the need for a universal regulatory binding instrument on 
combatting the criminal use of ICTs under the UN auspices as stated in the Ufa 
Declaration. We note with satisfaction the progress achieved by the Working 
Group of Experts of the BRICS States on Security in the use of ICTs. We decide 
to promote cooperation according to the BRICS Roadmap of Practical 
Cooperation on Ensuring Security in the Use of ICTs or any other mutually agreed 
mechanism and acknowledge the initiative of the Russian Federation on a BRICS 
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intergovernmental agreement on cooperation in ensuring security in the use of 
ICTs. 

57. We believe that all states should participate on an equal footing in the evolution 
and functioning of the Internet and its governance, bearing in mind the need to 
involve relevant stakeholders in their respective roles and responsibilities. The 
structures that manage and regulate the critical Internet resources need to be 
made more representative and inclusive. We note with satisfaction the progress 
made by the BRICS Working Group on ICT Cooperation. We recognize the 
necessity to strengthen our cooperation in this area. To that end, BRICS will 
continue to work together through the existing mechanism to contribute to the 
secure, open, peaceful and cooperative use of ICTs on the basis of equal 
participation of the international community in its management. 

58. We reiterate that outer space shall be free for peaceful exploration and used by 
all States on the basis of equality in accordance with international law. 
Reaffirming that outer space shall remain free from any kind of weapons or any 
use of force, we stress that negotiations for the conclusion of an international 
agreement, or agreements, to prevent an arms race in outer space are a priority 
task of the United Nations Conference on Disarmament, and support the efforts 
to start substantive work, inter alia, based on the updated draft treaty on the 
prevention of the placement of weapons in outer space and of the threat or use 
of force against outer space objects submitted by China and the Russian 
Federation. We also note an international initiative for a political obligation on the 
no first placement of weapons in outer space. 

59. Priority should be accorded to ensuring the long-term sustainability of outer space 
activities, as well as ways and means of preserving outer space for future 
generations. We note that this is an important objective on the current agenda of 
the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS). In this 
respect, we welcome the decision by the UNCOPUOS Scientific and Technical 
Sub-Committee Working Group on Long-term Sustainability of Outer Space 
Activities to conclude negotiations and achieve consensus on the full set of 
guidelines for the long term sustainability of outer space activities by 2018 to 
coincide with the commemoration of the 50th Anniversary of the first United 
Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space 
(UNISPACE + 50). 

People-to-People Exchanges 

60. We emphasize the importance of people-to-people exchanges to promoting 
development and enhancing mutual understanding, friendship and cooperation 
among BRICS peoples. We agree to deepen cooperation in such fields as 
culture, education, science and technology, sports and health as well as among 
media organizations and local governments, to strengthen the third pillar of 
BRICS cooperation and foster a meaningful resonance of the BRICS partnership 
amongst its peoples. 

61. We value cultural diversity as a precious asset of BRICS cooperation. We stress 
the role of culture and cultural diversity in promoting sustainable development, 
and encourage BRICS countries to engage in cultural exchanges and mutual 
learning to cultivate common values on the basis of diversity and sharing. We 
welcome the formulation of a BRICS action plan to advance practical cultural 
cooperation and the establishment of the BRICS Alliance of Libraries, Alliance of 
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Museums, Alliance of Art Museums and National Galleries as well as Alliance of 
Theaters for Children and Young People. We look forward to the success of the 
BRICS Culture Festival to be held later in mid-September 2017 in Xiamen. We 
will continue our work on the establishment of a BRICS Cultural Council to 
provide the necessary platform to enhance cultural cooperation among BRICS 
countries. 

62. We stress the importance of education to promoting sustainable economic and 
social development, and to strengthening BRICS partnership, and commend the 
positive progress in our education cooperation. We reiterate our support for 
BRICS University League and BRICS Network University in conducting 
education and research cooperation, welcome efforts to promote cooperation 
among educational think tanks, and exchanges among youth including by 
organizing youth summer camps and offering more scholarship opportunities to 
BRICS students. We agree to share experience and practices in realizing 
education-related sustainable development goals. 

63. We believe in the importance of sports cooperation to popularizing traditional 
sports and deepening the friendship among BRICS peoples. Recalling the 
successful hosting of BRICS U-17 Football Tournament in Goa in 2016, we 
commend the success of the First BRICS Games, which was a highlight of this 
year's people-to-people exchanges. We encourage relevant departments to sign 
an MOU on sports cooperation to provide greater impetus to sports cooperation 
among our five countries. 

64. We agree to enhance BRICS role in global health governance, especially in the 
context of the World Health Organization and UN agencies, and foster the 
development and improve the availability of innovative medical products through 
promotion of research and development and access to affordable, quality, 
effective and safe drugs, vaccines, diagnostics and other medical products and 
technologies as well as to medical services through enhanced health systems 
and health financing. We agree to improve surveillance capacity and medical 
services to combat infectious diseases, including Ebola, HIV/AIDS, Tuberculosis 
and Malaria, as well as non-communicable diseases and encourage greater 
application of ICTs to improve the level of health service provision. We welcome 
the outcomes of the BRICS Health Ministers Meeting and High-level Meeting on 
Traditional Medicine, and commend the establishment of a long-term mechanism 
for traditional medicine exchanges and cooperation, to promote mutual learning 
of traditional medicines and pass them down to future generations. We welcome 
the decision to set up the Tuberculosis Research Network, to be presented at the 
First WHO Global Ministerial Conference Ending Tuberculosis in the Sustainable 
Development Era: A Multisectoral Response, Moscow, Russian Federation, 16-
17 November 2017. We express support for the meeting as well as the First 
United Nations General Assembly High-Level Meeting on Tuberculosis in 2018. 
We commit ourselves to enhanced cooperation at international fora on health 
matters including at G20. 

65. We reaffirm our commitment to promote a long-term and balanced demographic 
development and continue cooperation on population related matters in 
accordance with the Agenda for BRICS Cooperation on Population Matters for 
2015-2020. 
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66. We note with satisfaction the progress in the exchanges and cooperation in 
various areas, including governance, film-making, media, think-tank, youth, 
parliament, local governments and trade union, and agree to further advance 
such exchanges and cooperation. We commend the first joint film production by 
BRICS countries and commend the success of the BRICS Film Festival, the 
Media Forum, Friendship Cities and Local Governments Cooperation Forum, 
Youth Forum, Young Diplomats Forum and Young Scientists Forum. We 
appreciate the successful hosting of the BRICS Forum of Political Parties, Think-
Tanks and Civil Society Organizations as well as the Seminar on Governance, 
and will carry these good initiatives forward in the future. In this regard, we note 
the proposal to establish by China the BRICS Research and Exchange Fund. 

67. We appreciate the important progress in BRICS institutional development and 
reiterate our commitment to further strengthen it to make BRICS cooperation 
more responsive to the changing situation. We commend China for taking 
measures during its Chairmanship to enhance the Sherpas' coordination role in 
BRICS cooperation. We instruct the Sherpas to continue their discussion 
concerning BRICS institutional development. 

68. We recommit our strong support for multilateralism and the central role of the UN 
in international affairs. We commit to strengthening the coordination and 
cooperation among BRICS in the areas of mutual and common interests within 
the UN and other multilateral institutions, including through regular meetings 
among our permanent representatives in New York, Geneva and Vienna, and 
further enhance the voice of BRICS in international fora. 

69. In continuation of BRICS tradition of outreach since the Durban Summit, we will 
hold a Dialogue of Emerging Market and Developing Countries on the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 
building of broad partnerships for development under the theme of 
"Strengthening Mutually-Beneficial Cooperation for Common Development" in 
promotion of BRICS Plus cooperation. 

70. South Africa, Brazil, Russia and India commend China's Chairmanship in 2017 
and express sincere gratitude to the Government and people of China for hosting 
the Ninth BRICS Summit in Xiamen. 

71. China, Brazil, Russia and India extend full support for South Africa in hosting the 
Tenth BRICS Summit in 2018. 

Annex 1: BRICS Cooperation Outcome Documents 

The following outcome documents have been adopted. 

Press Communique of the BRICS Leaders Informal Meeting in Hamburg 

Political and Security Cooperation 

1.Media Note of the Meeting of BRICS Ministers of Foreign Affairs/International 
Relations 

2. BRICS Roadmap of Practical Cooperation on Ensuring Security in the Use of ICTs 

3. Joint Communique on the Meeting of BRICS Special Envoys on Middle East 

Economic Cooperation 

1. BRICS Action Agenda on Economic and Trade Cooperation 
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2. Seventh Meeting of the BRICS Trade Ministers Statement 

3. BRICS Trade in Services Cooperation Roadmap 

4. Framework on Strengthening the Economic and Technical Cooperation for BRICS 
Countries 

5. BRICS E-Commerce Cooperation Initiative 

6. Terms of Reference (ToR) of BRICS E-Commerce Working Group 

7. Terms of Reference (ToR) of BRICS Model E-Port Network 

8. BRICS IPR Cooperation Guidelines 

9. Outlines for BRICS Investment Facilitation 

10. Agreed Elements of Financial Deliverables of 2017 BRICS Finance Ministers 
and Central Bank Governors Meeting 

11. BRICS Good Practices on PPP Frameworks 

12. Action Plan for Deepening Industrial Cooperation Among BRICS Countries 

13. Declaration of the Third BRICS Communications Ministers' Meeting 

14. Strategic Framework of BRICS Customs Cooperation 

15. BRICS Action Plan for Innovation Cooperation (2017-2020) 

16. Hangzhou Declaration of the 5th BRICS Science, Technology & Innovation (STI) 
Ministerial Meeting 

17. Action Plan 2017-2018 in the Framework of BRICS 2015-2018 STI Work Plan 

18. Communique of BRICS Heads of Tax Authorities Meeting 

19. BRICS Memorandum of Cooperation in Respect of Tax Matters 

20. Declaration of the 2nd BRICS Energy Ministerial Meeting 

21. Tianjin Statement on Environment of the Third Meeting of BRICS Environment 
Ministers 

22. Joint Declaration of the Seventh Meeting of BRICS Ministers of Agriculture 

23. Action Plan 2017-2020 for Agricultural Cooperation of BRICS Countries 

24. BRICS Labour and Employment Ministers' Declaration 

25. The BRICS Action Plan for Poverty Alleviation and Reduction Through Skills  

26. Progress Report on the Implementation of the Strategy for BRICS Economic 
Partnership 

32. Terms of Reference (ToR) of BRICS Working Group on Science, Technology, 
Innovation and Entrepreneurship Partnership  

33. Memorandum of Understanding Between BRICS Export Credit Agencies and 
the New Development Bank on General Cooperation 

34. The BRICS Common Position on Governance in the Future of Work 

35. BRICS Network of Labour Research Institutes Terms of Reference 

Development Bank on Strategic Cooperation 
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40. Joint Declaration of BRICS Business Council on Regulatory Cooperation on 
Standards 

People-to-People Exchanges 

1. Action Plan for the Implementation of the Agreement between the 

Governments of the BRICS States on Cooperation in the Field of Culture (2017-
2021) 

2. Letter of Intent for BRICS Alliance of Libraries Cooperation 

3. Letter of Intent of the Founding of the BRICS Alliance of Museums 

4. Letter of Intent on the Founding of the BRICS Alliance of Art Museums and 
National Galleries 

5. Letter of Intent for Strategic Cooperation of the BRICS Alliance of Theater for 
Children and Young People 

6. Joint Declaration of BRICS Countries on Strengthening Cooperation in Traditional 
Medicine 

7. Tianjin Communique of BRICS Health Ministers Meeting 

8. Beijing Declaration on Education of the Fifth Meeting of BRICS Ministers of 
Education 

9. Action Plan of Promoting BRICS Media Cooperation 

10. 2017 BRICS Youth Forum Action Plan 

11. Chengdu Initiative of 2017 BRICS Friendship Cities and Local Governments 
Cooperation Forum 

12. Quanzhou Consensus of BRICS Seminar on Governance 

13. Fuzhou Initiative of the BRICS Political Parties, Think-Tanks and Civil Society 
Organizations Forum 

14. The 9th BRICS Academic Forum Recommendations to the 9th BRICS Summit 

15. Chengdu Consensus of the BRICS Film Delegations of the 2nd BRICS Film 
Festival 

16. BRICS Film Collaboration Plan for the Years 2017 to 2021 

17. BFA Program for BRICS Film Students and Talents 

18. Joint Declaration on Film Traditional Culture Inheritance and Creative 
Development of Young Talents 

19. BRICS Trade Union Forum Declaration 

20. Statement by BRICS Trade Unions to the BRICS Labour and Employment 
Ministers' Meeting 

Note is also taken of the ongoing work on the following documents. 

Economic Cooperation 

1. The Action Plan on BRICS IPR Cooperation 

2. Agreement on Cooperation on the BRCS Remote Sensing Satellite Constellation 
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3. National Accounting Standards Setters of BRICS Countries Joint Statement 

4. BRICS Joint Statement on Audit Regulatory Cooperation 

People-to-People Exchanges 

1. Memorandum of Understanding on the Establishment of the Council of Regions 
of BRICS States 

2. Memorandum of Understanding on BRICS Sports Cooperation 

Annex 2: Xiamen Action Plan 

We take note of the following meetings and events held under China' s BRICS 
Chairmanship before the Xiamen Summit. 

Ministerial Meetings and Relevant Events 

1. BRICS Leaders' Informal Meeting (7 July 2017, Hamburg) 

2. Meeting of BRICS High Representatives for Security Issues (27-28 July 2017, 
Beijing) 

3. Meeting of BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations (18-19 June 
2017, Beijing) 

4. BRICS Sherpa/Sous-Sherpa Meetings (23-24 February 2017, Nanjing; 14-15 
June 2017, Qingdao; 4-5 July 2017, Hamburg; September 2017, Xiamen) 

5. BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/Finance and 
Central Bank Deputies Meeting (17 March 2017, Baden-Baden; 20 April 2017, 
Washington D.C.; 19 June 2017, Shanghai) 

6. BRICS Local Currency Bond Fund Working Group (20 April, Washington DC; 18 
June 2017, Shanghai) 

7. BRICS Energy Ministerial Meeting (7 June 2017, Beijing) 

8. Meeting of BRICS Ministers of Agriculture and Agrarian Development (16-17 June 
2017, Nanjing) 

9. BRICS Environment Ministers Meeting (22-23 June 2017, Tianjin) 

10. Meeting of BRICS Joint Committee on Space Cooperation (2-3 July 2017, 
Haikou) 

11. Meeting of BRICS Ministers of Education (4-5 July 2017, Beijing) 

12. Meeting of BRICS Customs Cooperation Committee (5 July 2017, Brussels) 

13. Meeting of BRICS Culture Ministers (5-6 July 2017, Tianjin) 

14. BRICS Health Ministers Meeting and High-level Meeting on Traditional Medicine 
(6-7 July 2017, Tianjin) 

15. BRICS Meeting of Drug Regulatory Collaboration (13-14 July 2017, Zhengzhou) 

16. BRICS Science, Technology & Innovation Ministerial Meeting (18 July 2017, 
Hangzhou) 

17. Meeting of BRICS Labor and Employment Ministers' Meeting (26-27 July 2017, 
Chongqing) 

18. BRICS Communications Ministers' Meeting (27-28 July 2017, Hangzhou) 
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19. Meeting of BRICS Heads of Tax Authorities (27-28 July 2017, Hangzhou) 

20. BRICS Industry Ministers Meeting (29-30 July 2017, Hangzhou) 

21. Meeting of the BRICS Trade Ministers (1-2 August 2017, Shanghai) 

22. Annual Meeting of the Board of Governors of the New Development Bank (1-2 
April 2017, New Delhi) 

23. BRICS Business Forum (3-4 September 2017, Xiamen) 

Senior Officials/Working Groups/Expert Meetings 

1. Meeting of BRICS Senior Officials on Environment (22 June 2017, Tianjin) 

2. Meeting of BRICS Senior Officials on Education (4 July 2017, Beijing) 

3. Meeting of BRICS Senior Officials on Culture (5 July 2017, Tianjin) 

4. BRICS Health Senior Officials Meeting (5 July 2017, Tianjin) 

5. Meeting of BRICS Senior Officials on Science, Technology & Innovation (17 July 
2017, Hangzhou) 

6. BRICS Business Council (31 March 2017, New Delhi; 31 August-2 September 
2017, Shanghai & Xiamen) 

7. BRICS Anti-Corruption Working Group Meetings (22 January 2017, Berlin; 9 April 
2017, Brasilia) 

8. BRICS Intellectual Property Examiner Training Seminar (20-24 February 2017, 
Nagpur) 

9. BRICS Intellectual Property Coordination Group Meeting (22-23 February 2017, 
Nagpur) 

10. Meetings of BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues (20-21 March 
2017, Beijing; 23-25 May 2017, Beijing; 30-31 July 2017, Shanghai) 

11. Technical Meeting of BRICS National Statistics Offices (27-29 March 2017, 
Shanghai) 

12. BRICS Working Group Meeting of Customs (29-31 March 2017, Xiamen) 

13. Consultation of BRICS Middle East Special Envoys (11-12 April 2017, 
Visakhapatnam) 

14. BRICS Employment Working Group Meetings (19 April 2017, Yuxi; 25 July 2017, 
Chongqing) 

15. BRICS Environmental Working Group Meeting (25-27 April 2017, Tianjin) 

16. BRICS Counter Terrorism Working Group Meeting (18 May 2017, Beijing) 

17. First Meeting of BRICS Intellectual Property Rights Mechanism (23 May 2017, 
Beijing) 

18. Working Group for the Meeting of BRICS Ministers of Culture (25 May 2017, 
Beijing) 

19. BRICS Science, Technology & Innovation Funding Working Group Meeting (28-
31 May 2017, Pretoria) 
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20. Meeting of BRICS Working Group on Security in the Use of ICTs (1-2 June 2017, 
Beijing) 

21. Working Group Meeting on BRICS Energy Saving and Improvement of Energy 
Efficiency (5 June 2017, Beijing) 

22. Meeting of Heads of BRICS Export Credit Agencies (12-15 June 2017, 
Hangzhou) 

23. BRICS Working Group Meetings on Agricultural Cooperation (15 June 2017, 
Nanjing) 

24. Technical Group Meeting of BRICS Interbank Cooperation Mechanism (28-29 
June 2017, Beijing) 

25. Working Group Meeting on Interbank Cooperation Mechanism (28-29 June 
2017, Beijing) 

26. Meeting of BRICS Heads of Delegation on AML (18-23 June 2017, Spain) 

27. BRICS Foreign Policy Planning Dialogue (20-21 July 2017, Beijing) 

28. BRICS Consultation of Experts on Peace-keeping Affairs (25 July 2017, Beijing) 

29. Meeting of BRICS Experts on Tax Matters (25-26 July 2017, Hangzhou) 

30. BRICS Working Group Meeting on ICT Cooperation (26 July 2017, Hangzhou) 

31. BRICS Anti-Drug Working Group Meeting (16 August 2017, Weihai) 

32. Annual Meeting of Interbank Cooperation Mechanism and Financial Forum (31 
August -2 September 2017, Beijing) 

33. Meeting of BRICS Heads of Intellectual Property Offices (6-7 April 2017, New 
Delhi) 

34. BRICS Working Group on Science, Technology, Innovation and 
Entrepreneurship Partnership (9 April, Bengaluru) 

35. BRICS Working Group on ICT and High Performance Computing (23-26 April, 
Guangzhou) 

36. BRICS Working Group on Research Infrastructure and Mega-Science Projects 
(15-16 May, Dubna) 

37. BRICS Working Group on Solid State Lighting (19-24 June 2017, Hangzhou) 

People-to-people Exchanges Events and Other Meetings 

1. BRICS Young Diplomats Forum (30 May-3 June 2017, Beijing & Linyi) 

2. BRICS Media Forum (6-8 June 2017, Beijing) 

3. BRICS Think-Tank Council Meeting (10 June 2017, Fuzhou) 

4. BRICS Political Parties, Think Tanks and Civil Society Organizations Forum (10-
12 June 2017, Fuzhou) 

5. BRICS Games (17-21 June2017, Guangzhou) 

6. BRICS Film Festival (23-27 June 2017, Chengdu) 
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7. BRICS Friendship Cities and Local Governments Cooperation Forum (11-13 July 
2017, Chengdu) 

8. BRICS Trade Union Forum (24-25 July 2017, Beijing) 

9. BRICS Youth Forum (24-28 July 2017, Beijing) 

10. BRICS Young Scientist Forum (11-15 July 2017, Hangzhou) 

11. BRICS Seminar on Governance (17-18 August 2017, Quanzhou) 

12. BRICS Heads of Prosecution Services Meeting (August 2017, Brazil) 

13. BRICS Think-Tank Symposiums (22 March 2017, Beijing; 15 May 2017, 
Guangzhou; 20 May 2017, Chongqing) 

14. BRICS International Festival of Theatre Schools (14-21 May 2017, Moscow) 

15. Meeting of BRICS Cooperation in the Field of Competition Law (16-20 May 2017, 
St. Petersburg) 

16. Annual Forum "BRICS: Boosting Economic Cooperation" (1-3 June 2017, St. 
Petersburg) 

17. BRICS Supreme Audit Institutions' Technical Cooperation Meeting (June 28-29, 
2017, Pretoria) 

18. International Congress of Women of SCO and BRICS Countries (2-4 July 2017, 
Novosibirsk) 

We further take note of the upcoming meetings and events under China's BRICS 
Chairmanship. 

1. The Foreign Ministers Meeting on the margins of UNGA 

2. The Fifth BRICS Sherpa/Sous-Sherpa Meeting 

3. BRICS Parliamentary Forum 

4. Meeting of BRICS Heads of National Statistics Offices 

5. BRICS Trade Fair 

6. BRICS Legal Advisor Consultation 

7. BRICS Forum on SOE Reform and Governance 

8. Meeting of BRICS Cooperation in the Field of Competition Law 

9. Third Forum on Small Business of the SCO and BRICS Regions 

10. BRICS International Competition Conference 

11. BRICS Working Group on Astronomy (21-22 September, Pune) 

12. BRICS Export Credit Agencies Technical Workshop (31 October-3 November, 
Nanjing) 

13. BRICS Working Group on Materials Science and Nanotechnology (26-27 
October 2017, Yekaterinburg) 

14. Annual International Academic Conference "Foresight and STI Policy" (1-2 
November, Moscow) 



118 
 

 

 

Maria Ester Mena Barreto Camino e José Theodoro Mascarenhas Menck 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

 

15. BRICS Working Group on Biotechnology and Biomedicine, including Human 
Health and Neuroscience (15-16 November, 2017, Moscow) 

16. BRICS meeting on Ageing 

Proposals to be further explored 

1. Ocean Cooperation 

2. Establishment of the PPP Project Preparation Fund 

3. Establishment of the BRICS Energy Cooperation Platform 

4. BRICS Remote Sensing Satellite Constellation 

5. Establishment of the BRICS Customs Training Center in Xiamen 

6. Establishment of the BRICS Cultural Council 

7. Establishment of the BRICS Council of Regions 

8. Tourism Cooperation 

9. Creation of the Working Group on Regional Aviation 

_________________________________________________fim do documento 
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Anexo C – Declaração de Johannesburgo – X Cúpula BRICS 

BRICS Leaders Johannesburg Declaration – X BRICS Summit–  

Sandton Convention Centre 

Data de publicação: 7 ago.2018 

Fonte: sítio oficial do BRICS hospedado pela República da África do Sul 
<http://www.brics2018.org.za/sites/default/files/Documents/JOHANNESBURG%2
0DECLARATION%20-%2026%20JULY%202018%20as%20at%2007h11.pdf>  

Acesso em: 8 ago.2018 

BRICS in Africa: Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity 
in the 4th Industrial Revolution 

I. Preamble 

1. We, the Heads of State and Government of the Federative Republic of Brazil, 
the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of China and 
the Republic of South Africa, met from 25 - 27 July 2018 in Johannesburg, at the 
10th BRICS Summit. The 10th BRICS Summit, as a milestone in the history of 
BRICS, was held under the theme “BRICS in Africa: Collaboration for Inclusive 
Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution”. 

2. We are meeting on the occasion of the centenary of the birth of Nelson Mandela 
and we 
recognize his values, principles and dedication to the service of humanity and 
acknowledge 
his contribution to the struggle for democracy internationally and the promotion of 
the 
culture of peace throughout the world. 

3. We commend South Africa for the Johannesburg Summit thrust on 
development, inclusivity and mutual prosperity in the context of technology driven 
industrialization and growth. 

4. We, the Heads of State and Government, express satisfaction regarding the 
achievements of BRICS over the last ten years as a strong demonstration of 
BRICS cooperation toward the attainment of peace, harmony and shared 
development and prosperity, and deliberated on ways to consolidate them further. 

5. We reaffirm our commitment to the principles of mutual respect, sovereign 
equality, democracy, inclusiveness and strengthened collaboration. As we build 
upon the successive BRICS Summits, we further commit ourselves to enhancing 
our strategic partnership for the benefit of our people through the promotion of 
peace, a fairer international order, sustainable development and inclusive growth, 
and to strengthening the three-pillar-driven cooperation in the areas of economy, 
peace and security and people-to-people exchanges. 

6. We recommit ourselves to a world of peace and stability, and support the central 
role of the United Nations, the purposes and principles enshrined in the UN Charter 
and respect for international law, promoting democracy and the rule of law. We 
reinforce our commitment to upholding multilateralism and to working together on 
the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals as we foster a 

http://www.brics2018.org.za/sites/default/files/Documents/JOHANNESBURG%20DECLARATION%20-%2026%20JULY%202018%20as%20at%2007h11.pdf
http://www.brics2018.org.za/sites/default/files/Documents/JOHANNESBURG%20DECLARATION%20-%2026%20JULY%202018%20as%20at%2007h11.pdf
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more representative, democratic, equitable, fair and just international political and 
economic order. 

7. We reiterate our determination to work together to strengthen multilateralism 
and the rule of law in international relations, and to promote a fair, just, equitable, 
democratic and representative international order. 

8. We recommit our support for multilateralism and the central role of the United 
Nations in international affairs and uphold fair, just and equitable international order 
based on the purposes and principles enshrined in the Charter of the United 
Nations, respect for international law, promoting democracy and the rule of law in 
international relations, and to address common traditional and non-traditional 
security challenges. 

9. We welcome the hosting of the BRICS-Africa Outreach and second BRICS Plus 
Cooperation with Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs) during 
the Johannesburg Summit. 

10. We express satisfaction at the outcomes of Ministerial Meetings that have been 
held (Annex 1) and look forward to the remainder of meetings to be held under the 
2018 BRICS Calendar of Events. 

II. Strengthening Multilateralism, Reforming Global Governance And 
Addressing Common Challenges 

11. We reaffirm our commitment to the United Nations, as the universal multilateral 
organization entrusted with the mandate for maintaining international peace and 
security, advancing global development and promoting and protecting human 
rights. 

12. We reaffirm our commitment to the purposes and principles enshrined in the 
Charter of the United Nations, and support for the United Nations as the universal 
intergovernmental Organization entrusted with the responsibility for maintaining 
international peace and  security, advancing sustainable development as well as 
ensuring the promotion, and protection of human rights and fundamental freedoms. 

13. We reiterate our commitment to the strengthening of multilateral institutions of 
global governance to ensure that they are able to comprehensively address global 
challenges. 

14. We also recognize the inherent strength of regional initiatives in support of the 
objectives of the broader multilateral system. 

15. We further reaffirm our commitment to the centrality of the universal collective 
security system enshrined in the UN Charter. We recognize the importance of 
working towards an international system based on international law, with the UN 
Charter as its fundamental cornerstone, which fosters cooperation and stability in 
a multipolar order. We note the long overdue outstanding task of ensuring the 
adequate representation of African States in the UN, especially in peace and 
security matters. 

16. Faced with international challenges requiring our cooperative efforts, we 
reiterate our commitment to shaping a more fair, just and representative multipolar 
international order to the shared benefit of humanity, in which the general 
prohibition of the use of force is fully upheld and which excludes the imposition of 
unilateral coercive measures outside the framework of the UN Charter. We 
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emphasise the indivisible nature of peace and security and reiterate that no country 
should enhance its security at the expense of the security of others. 

17. We recall the 2005 World Summit Outcome document and reaffirm the need 
for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view 
to making it more representative, effective and efficient, and to increase the 
representation of the developing countries so that it can adequately respond to 
global challenges. China and Russia reiterate the importance they attach to the 
status and role of Brazil, India and South Africa in international affairs and support 
their aspiration to play a greater role in the UN. 

18. We underscore the importance of sustained efforts aimed at making the United 
Nations more effective and efficient in implementing its mandates. We encourage 
further collaboration amongst the BRICS countries on a better resourced UN, on 
its administration and budget, on preserving the UN’s Member State-driven 
character and ensuring better oversight of and strengthening the Organization. 

19. We express our support for continued cooperation of BRICS members in areas 
of mutual interest including through regular exchanges amongst their multilateral 
Missions. 

20. We reaffirm our commitment to fully implementing the 2030 Agenda for 
Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs), to 
provide equitable, inclusive, open, all-round innovation-driven and sustainable 
development, in its three dimensions economic, social and environmental - in a 
balanced and integrated manner, towards the ultimate goal of eradicating poverty 
by 2030. We pledge our support for the important role of the United Nations, 
including the High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), in 
coordinating and reviewing global implementation of the 2030 Agenda, to reform 
the UN Development System with a view to enhancing its capability in supporting 
member States in implementing the 2030 Agenda. We urge developed countries 
to honour their Official Development Assistance (ODA) commitments fully in time 
and to provide additional development resources to developing countries. 

21. Regarding Climate Change, we welcome the progress towards finalizing the 
Work Programme under the Paris Agreement and express our willingness to 
continue working constructively with other Parties to conclude its related 
negotiations at the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) towards the 24th Conference of the Parties (UNFCCC COP24) to be 
held in Katowice, Poland in December 2018. We call upon all countries to fully 
implement the Paris Agreement adopted under the principles of the UNFCCC 
including the principles of common but differentiated responsibilities and respective 
capabilities, and urge developed countries to provide financial, technological and 
capacity-building support to developing countries to enhance their capability in 
mitigation and adaptation. 

22. We undertake to strengthen BRICS cooperation in energy, especially in 
transitioning to more environmentally sustainable energy systems supportive of the 
global sustainable development agenda, balanced economic growth and the 
collective socio-economic wellbeing of our citizens. We continue to strive toward 
universal energy access, energy security, energy affordability, reduced pollution 
and environmental conservation. We reaffirm that the diversification of energy 
supply sources, including renewable and low carbon energy sources, investments 
in energy and energy infrastructure, energy industry and market development and 
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intra-BRICS collaboration for access to primary energy sources will continue to 
underpin our energy security. We recognize the need to accelerate energy 
transition including in transportation, heating and industry uses. 

23. We acknowledge the importance of energy efficiency and the popularisation of 
an energy efficient life style in virtue of its potential contributions to energy security, 
industrial competitiveness, emissions reduction, economic growth, job creation and 
other areas when introduced. 

24. We acknowledge that the BRICS Ministers of Energy agreed to establish the 
BRICS Energy Research Cooperation Platform and to develop its Terms of 
Reference, and note the ongoing discussions for that purpose. 

25. We reaffirm and support the establishment of the BRICS Agricultural Research 
Platform (ARP) initiated by India in 2016. We appreciate the fundamental 
importance of research, development and innovation in global sustainability and 
competitiveness. We endeavour to strengthen the agricultural research 
collaborative networks among the BRICS countries to enhance the resilience of 
the collective agricultural and food systems in the face of the changing climate. We 
recognize the need for follow-up steps in implementing the aims and objectives of 
the ARP. We commit to step up intra-BRICS collaboration including within the 
frame of the Agriculture Research Platform and the Basic Agriculture Information 
Exchange System (BAIES). 

26. We acknowledge the outcomes of the 4th BRICS Environment Ministers 
Meeting which was held under the theme “Strengthening cooperation amongst 
BRICS on Circular Economy in the context of the Sustainable Consumption and 
Production (SCP)”. We note that the circular economy approach represents 
enormous potential to reduce waste, to forge more environmentally sustainable 
processes, diversify our economies whilst contributing to economic growth and job 
creation. 

27. We acknowledge the outcomes of the successive BRICS Environment 
Ministers’ Meetings including the implementation of the Environmentally Friendly 
Technology Platform, Clean Rivers Umbrella Program and the Partnership for 
Urban Environment Sustainability Initiative. The progress in the establishment of 
the BRICS Environmentally Sound Technology (BEST) Cooperation Platform is 
acknowledged, which is intended to be practical and results orientated, and would 
include partners, science Organizations, civil society, private sector and financial 
institutions. 

28. We welcome the commitment to enhance cooperation in the field of water on 
the basis of sustainable development in an integrated way, addressing the themes 
of water access flood protection, drought management, water supply and 
sanitation, water and climate, systematically facilitating water pollution prevention 
and control, river and lake ecosystem restoration and preservation, ecosystem 
conservation, and water resources management.  

29. We acknowledge the BRICS Meeting of Heads of Disaster Management in 
Buffalo City, wherein the Action Plan 2018-2020, was adopted and the first meeting 
of the BRICS Joint Task Force was held to further enhance our cooperation in this 
field. 

30. We reaffirm the intention to enhance cooperation and collaboration amongst 
BRICS countries in the field of biodiversity conservation, sustainable use and 
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equitable access and benefit sharing of biological resources, and also undertake 
to promote our cooperation in biodiversity related international conventions and 
fora including on endangered species and amongst our National Parks authorities. 

31. We recognize the vast potential in cooperation and collaboration in advancing 
the Oceans Economy amongst BRICS countries, which encompasses multiple 
sectors, including the strategic areas of maritime transport, shipbuilding, offshore 
oil and exploration, aquaculture, port development, research and technology, 
conservation and sustainable use of marine resources, marine and coastal 
tourism, financial and insurance services, as well as coastal industrial zone 
development. 

32. We remain committed to the continued implementation of the Agenda for 
BRICS cooperation on population matters 2015-2020, which was agreed to by the 
Ministers responsible for Population Matters in 2014, because the dynamics of 
population age structure changes in BRICS countries pose challenges and present 
opportunities, particularly with regard to gender inequality and women’s rights, 
youth development, employment and the future of work, urbanization, migration 
and ageing. 

33. We deplore the continued terrorist attacks, including in some BRICS countries. 
We condemn terrorism in all its forms and manifestations wherever committed and 
by whomsoever. We urge concerted efforts to counter terrorism under the UN 
auspices on a firm international legal basis and express our conviction that a 
comprehensive approach is necessary to ensure financing of terrorist networks 
and terrorist actions from their territories. 

34. We call upon the international community to establish a genuinely broad 
international counter-terrorism coalition and support the UN's central coordinating 
role in this regard. We stress that the fight against terrorism must be conducted in 
accordance with international law, including the Charter of the United Nations, 
international refugee and humanitarian law, human rights and fundamental 
freedoms. We reaffirm our commitment on increasing the effectiveness of the UN 
counter-terrorism framework, including in the areas of cooperation and 
coordination among the relevant UN entities, designation of terrorists and terrorist 
groups and technical assistance to Members States. We call for expeditious 
finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International 
Terrorism (CCIT) by the United Nations General Assembly. 35. To address the 
threat of chemical and biological terrorism, we support and emphasize the need 
for launching multilateral negotiations on an international convention for the 
suppression of acts of chemical and biological terrorism, including at the 
Conference on Disarmament. 

36. We firmly believe that those responsible for committing, organizing, or 
supporting terrorist acts must be held accountable. We call upon all nations to 
adopt a comprehensive approach in combating terrorism, which should include 
countering radicalization, recruitment, travel of Foreign Terrorist Fighters, blocking 
sources and channels of terrorist financing including, for instance, through 
organized crime by means of money-laundering, supply of weapons, drug 
trafficking and other criminal activities, dismantling terrorist bases, and countering 
misuse of the Internet by terrorist entities through misuse of the latest Information 
and Communication Technologies (ICTs). 
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37. We reaffirm the importance of the elaboration under the UN auspices of rules, 
norms and principles of responsible behaviour of States in ensuring security in the 
use of ICTs. 

38. We embrace the undeniable benefits and new opportunities brought about by 
the advances in ICTs, especially in the context of the 4th industrial revolution. 
However, these advances also bring with them new challenges and threats 
resultant from the growing misuse of ICTs for criminal activities, the increasing 
malicious use of ICTs by state and non-state actors. In this regard, we stress the 
importance of international cooperation against terrorist and criminal use of ICTs 
and therefore reiterate the need to develop a universal regulatory binding 
instrument on combatting the criminal use of ICTs within the UN. We acknowledge 
the progress made in promoting cooperation according to the BRICS Roadmap of 
Practical Cooperation on Ensuring Security in the Use of ICTs or any other mutually 
agreed mechanism. We also acknowledge the importance to establish a 
framework of cooperation among BRICS member States on ensuring security in 
the Use of ICTs and, in this regard, BRICS member States will work towards 
consideration and elaboration of a BRICS intergovernmental agreement on 
cooperation on this matter. 

III. Strengthening And Consolidating Brics Cooperation In International 
Peace And Security 

39. We reaffirm our commitment to collective efforts for peaceful settlement of 
disputes through political and diplomatic means, and recognize the role of the UN 
Security Council as bearing the primary responsibility for maintaining international 
peace and security.  

40. We express our concern over the ongoing conflict and heightened tensions in 
the Middle-East region and our conviction that there is no place for unlawful 
resorting to force or external interference in any conflict and that, ultimately, lasting 
peace can only be established through broad-based, inclusive national dialogue 
with due respect for the independence, territorial integrity and sovereignty of each 
of the countries of the region. We agree that, in each of the countries in the region, 
citizens have legitimate aspirations to fully enjoy civil, political, economic, social 
and cultural rights and fundamental freedoms, especially with regard to the Israeli-
Palestinian situation. 

41. We agree that the conflicts elsewhere in the Middle East and North Africa 
should not be used to delay resolution of long-standing conflicts, in particular the 
Palestinian-Israeli conflict. We reiterate the need for renewed diplomatic efforts to 
achieve a just, lasting and comprehensive settlement of the Israeli-Palestinian 
conflict in order to achieve peace and stability in the Middle East on the basis of 
relevant United Nations resolutions, the Madrid Principles, the Arab Peace 
Initiative and previous agreements between the parties, through negotiations with 
a view to creating an independent, viable, territorially contiguous Palestinian State 
living side by side in peace and security with Israel. We reiterate that the status of 
Jerusalem is one of the final status issues to be defined in the context of 
negotiations between Israel and Palestine. With regard to the situation in Gaza, we 
reiterate our support to the UN General Assembly Resolution (A/RES/ES-10/20) 
on the protection of the Palestinian population and call for its full implementation. 

42. We reiterate our support for the United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). We commend its vital role in 
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providing health, education and other basic services for almost 5.3 million 
Palestinian refugees and underscore its relevance to bringing stability to the region 
and the need for ensuring a more adequate, sufficient, predictable and sustained 
funding for the Agency. 

43. The ongoing conflict and major humanitarian crisis in the Republic of Yemen 
are also causes for further concern. We call for unhindered access for the provision 
of humanitarian assistance to all parts of Yemen and urge the international 
community to expeditiously provide the necessary assistance. We urge all parties 
to fully respect international law, to cease hostilities and to return to the UN 
brokered peace talks, leading to an inclusive Yemeniled dialogue towards the 
achievement of a political solution to the conflict. 

44. We also call on all parties directly involved in the current diplomatic crisis in the 
Gulf region to overcome their dissensions through dialogue and welcome the 
efforts of Kuwait in this regard.  

45. We reaffirm our support for the process of an “Afghan-led, Afghan-owned’’ 
national peace and reconciliation process. We express our concern over the 
deteriorating situation in Afghanistan particularly the increase in the number and 
intensity of terrorist-related attacks on the Afghan National Security Forces, the 
Government and civilians. We call on the international community to assist the 
government and the people of Afghanistan with the objective of working towards 
the realisation of peace. We also welcome the Parliamentary elections that are 
scheduled to be held in October 2018 and the Presidential elections in 2019. 

46. We reaffirm our commitment for a political resolution of the conflict in Syria, 
through an inclusive "Syrian-led, Syrian-owned" political process that safeguards 
the state sovereignty, independence and territorial integrity of Syria, in pursuance 
of United Nations Security Council Resolution 2254 (2015) and taking into account 
the result of the Congress of the Syrian National Dialogue in Sochi. We reiterate 
our support for the Geneva process and the mediation offered by the UN, as well 
as the Astana process which has been showing signs of positive developments on 
the ground, and stress the complementarity between the two initiatives. We 
reaffirm our commitment to a peaceful resolution in Syria and our opposition to 
measures that run contrary to the UN Charter and the authority of the United 
Nations Security Council (UNSC) and that do not contribute to advancing the 
political process. We also highlighted the importance of unity in the fight against 
terrorist organizations in Syria in full observance of the relevant UNSC Resolutions. 
We reiterate our strong condemnation of the use of chemical weapons by any 
party, for any purpose and under any circumstances and renew calls for 
comprehensive, objective, independent, and transparent investigations of all 
alleged incidents. We call for enhanced efforts to provide necessary humanitarian 
assistance to the Syrian people, bearing in mind urgent reconstruction needs.  

47. Recalling the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Iranian 
nuclear program, we call upon all parties to fully comply with their obligations and 
ensure full and effective implementation of the JCPOA to promote international and 
regional peace and security. 

48. We welcome recent developments to achieve the complete denuclearisation of 
the Korean Peninsula and maintain peace and stability in North East Asia. We 
reaffirm the commitment for a peaceful, diplomatic and political solution to the 
situation.  
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49. We express our serious concern about the possibility of an arms race in outer 
space and of outer space turning into an arena for military confrontation. We 
reaffirm that the prevention of an arms race, including of the placement of weapons 
in outer space, would avert a grave danger for international peace and security. 
We emphasize the paramount importance of strict compliance with the existing 
legal regime providing for the peaceful use of outer space. We also reaffirm that 
there is a need to consolidate and reinforce this regime. We welcome the newly 
established Group of Governmental Experts to discuss possible elements for a 
legally binding instrument on the prevention of an arms race in outer space 
including inter alia, on the prevention of the placement of weapons in outer space. 
We stress that practical transparency and confidence building measures may also 
contribute towards non-placement of weapons in outer space. We reiterate that the 
Conference on Disarmament, as the single multilateral disarmament negotiating 
forum, has the primary role in the negotiation of a multilateral agreement or 
agreements, as appropriate, on the prevention of an arms race in outer space in 
all its aspects. 

50. We welcome South Africa’s hosting of the Meeting of BRICS Ministers of 
Foreign Affairs/International Relations in Pretoria on 4 June 2018. The Ministers 
exchanged views on major global political, security, economic and financial issues 
of common concern and on strengthening BRICS cooperation. We look forward to 
the forthcoming Meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs/International 
Relations on the margins of the 73rd Session of the United Nations General 
Assembly. 

51. We welcome the 8th Meeting of the BRICS High Representatives for Security, 
held on 28 and 29 June 2018, in Durban, and commend them for enriching BRICS’ 
dialogue on the global security environment, counter-terrorism, security in the use 
of ICTs, major international and regional hotspots, transnational organized crime, 
peacekeeping, as well as the linkage between national security and development 
issues. 

52. We emphasize the important role of United Nations peacekeeping to 
international peace and security, and the contribution of BRICS countries in this 
regard. We recognize the need for BRICS countries to further enhance mutual 
communication and cooperation on peacekeeping matters at the United Nations 
and the South African initiative for a BRICS working group on peacekeeping in this 
regard  

53. We commend the African Union for its efforts aimed at resolving and managing 
conflicts on the continent and welcome the strengthening of the cooperation 
between the United Nations Security Council and the African Union Peace and 
Security Council. We commend the African Union’s commitment to the “Silencing 
of the Guns by 2020” and support efforts to strengthen the African Peace and 
Security Architecture. 

IV. Brics Partnership For Global Economic Recovery, Reform Of Financial 
And Economic Global Governance Institutions, And The Fourth Industrial 
Revolution 

54. We welcome that the global economy has continued to improve, while noting 
that growth has been less synchronized and that downside risks still remain. This 
is reflected in a variety of challenges including rising trade conflicts, geopolitical 
risks, commodity price volatility, high private and public indebtedness, inequality 
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and not sufficiently inclusive growth. We understand the critical importance of 
ensuring that the benefits from growth are shared in a more inclusive manner. We 
further stress the importance of a favorable external environment for sustained 
growth of global trade. 

55. BRICS economies continue to support global economic expansion and outlook. 
We advocate continued use of fiscal, monetary and structural policies in concert, 
to forge strong, sustainable, balanced and inclusive growth. We express concern 
at the spillover effects of macro-economic policy measures in some major 
advanced economies, that may cause economic and financial volatility in emerging 
economies and impact their growth prospects adversely. We call on major 
advanced and emerging market economies to continue policy dialogue and 
coordination in the context of the G 20, FSB and other fora to address these 
potential risks. 

56. Recalling the Johannesburg Summit’s focus on the 4th Industrial Revolution 
and the outcomes of the BRICS Meetings of Science and Technology and Industry 
Ministers, we commend the establishment of the BRICS Partnership on New 
Industrial Revolution (PartNIR). To commence the full operationalization of 
PartNIR, an Advisory Group will be set up, comprising of respective 
representatives of BRICS Ministries of Industry, in consultation with appropriate 
Ministries, to develop, as a first step, the Terms of Reference and a Work Plan 
aligned with the 4th Industrial Revolution priorities, to be submitted to the BRICS 
Chair. The PartNIR aims at deepening BRICS cooperation in digitalization, 
industrialization, innovation, inclusiveness and investment, to maximize the 
opportunities and address the challenges arising from the 4th Industrial Revolution. 
It should enhance comparative advantages, boost economic growth, promote 
economic transformation of BRICS countries, strengthen sustainable industrial 
production capacity, create networks of science parks and technology business 
incubators, and support small and medium-sized enterprises in technology 
intensive areas. We believe that the initiative to establish the BRICS Networks of 
Science Parks, Technology Business Incubators and Small and Medium-sized 
Enterprises is a promising step in that direction. 

57. We recognize the critical and positive role the internet plays globally in 
promoting economic, social and cultural development. In this regard, we commit to 
continue to work together through the existing mechanisms to contribute to the 
secure, open, peaceful, cooperative and orderly use of ICTs, on the basis of 
participation by all states, on an equal footing, in the evolution and functioning of 
the internet and its governance, bearing in mind the need to involve the relevant 
stakeholders in their respective roles and responsibilities. 

58. We recognize the importance of BRICS scientific, technical, innovation and 
entrepreneurship cooperation for sustainable development, and to enhance 
inclusive growth. We welcome the dynamic development of BRICS cooperation in 
science, technology and innovation and attach special importance to the 
advancement of our joint work in this area. We affirm the value of implementing 
coordinated BRICS scientific projects aimed at promoting BRICS science, 
technology and innovation potential as a contribution to our combined efforts in 
addressing the challenges of the Fourth Industrial Revolution. 

59. We commend the progress of ongoing BRICS IPR cooperation. We recognize 
the importance of the development and transfer of technologies, including to 
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developing countries, contributing to long-term sustainable and balanced global 
growth, and in this regard stress the importance of strengthening cooperation in 
intellectual property rights which contributes to innovation and the advent of new 
technologies to the benefit of society as a whole. 60. We are convinced that trade 
and technology are vital sources of inclusive growth, including through economic 
integration and consolidation of global value chains in sustainable and equitable 
ways. Technological progress will have wide ranging implications for production of 
goods and services as well as incomes of people. Appropriate policies and 
measures need to be taken to ensure that the developing countries benefit from 
the advantages of technological progress and do not suffer from lack of its early 
adoption. It is essential to develop effective policies to bridge the digital divides, 
including through supporting people to learn and by adopting new technologies 
and ensure effective mechanisms for transfer of relevant technologies. 

61. We strongly acknowledge that skills development is critical to addressing the 
emerging mismatch between the new skills demanded by an increasingly 
technology-and knowledge driven global economy and the older skill set of many 
workers. The pace, scale and scope of present-day economic change make it that 
more challenging. In this regard, we support measures including policy 
recommendations proposed in the G20 Initiative to Promote Quality Apprenticeship 
and the BRICS Action Plan for Poverty Alleviation and Reduction through Skills, to 
further facilitate vocational training, lifelong learning and the training that is relevant 
to the fast-changing demand of growing economies and world of work. 

62. We reaffirm the centrality of the rules-based, transparent, non-discriminatory, 
open and inclusive multilateral trading system, as embodied in the World Trade 
Organization (WTO), that promotes a predictable trade environment, and the 
centrality of the WTO, and recognize the importance of the development dimension 
and will make all efforts to strengthen the multilateral trading system. 

63. We recognize that the multilateral trading system is facing unprecedented 
challenges. We underscore the importance of an open world economy, enabling 
all countries and peoples to share the benefits of globalisation, which should be 
inclusive and support sustainable development and prosperity of all countries. We 
call on all WTO members to abide by WTO rules and honour their commitments in 
the multilateral trading system. 

64. We recall that the WTO Dispute Settlement System is a cornerstone of the 
multilateral trading system and is designed to enhance security and predictability 
in international trade. We note with concern the impasse in the selection process 
for new Appellate Body Members that can paralyse the dispute settlement system 
and undermine the rights and obligations of all Members. We, therefore, urge all 
Members to engage constructively to address this challenge as a matter of priority. 

65. We acknowledge the need to upkeep WTO’s negotiating function. We, 
therefore, agree to constructively engage in further developing the current legal 
framework of the multilateral trading system within the WTO, taking into 
consideration the concerns and interests of all WTO members, including in 
particular the developing members. 66. We acknowledge the importance of 
infrastructure development and connectivity in Africa and recognize the strides 
made by the African Union to identify and address the continent's infrastructure 
challenges, inter alia, through the New Partnership for Africa's Development 
(NEPAD) and the Program for Infrastructure Development in Africa (PIDA). We 
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support the importance of stimulating infrastructure investment on the basis of 
mutual benefit to support industrial development, job-creation, skills development, 
food and nutrition security and poverty eradication and sustainable development 
in Africa. We therefore reaffirm our support for sustainable infrastructure 
development in Africa, including addressing the infrastructure financing deficit. 

67. Keenly aware of the need for Africa’s industrialization and the realisation of the 
African Union’s Agenda 2063, we commend African countries and the African 
Union on the signing of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The 
AfCFTA is an important step to economic integration on the continent and the 
unlocking of the tremendous potential of intra-African trade and in addressing its 
socio-economic challenges. In this regard, we reiterate our support for Agenda 
2063 and efforts to promote continental integration and development.  

68. We advocate for a strong Global Financial Safety Net with an adequately 
resourced, quota based International Monetary Fund (IMF) at its center. To this 
effect, we reaffirm our commitment to conclude the IMF's 15th General Review of 
Quotas, including a new quota formula while protecting the voice of the poorest 
countries by the 2019 Spring Meetings and no later than the 2019 Annual 
Meetings. Governance reform of the IMF should strengthen the voice and 
representation of the poorest members of the IMF, including Sub-Saharan Africa. 

69. We welcome and congratulate Governor Lesetja Kganyago of the South 
African Reserve Bank on his appointment as the Chair of the International 
Monetary and Financial Committee. 

70. We note the steps undertaken on strengthening and ensuring the operational 
readiness of the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA) and welcome the 
completion of a successful test run of the de-linked portion of the CRA mechanism. 
We encourage cooperation between the CRA and the IMF. 

71. We note with satisfaction the progress achieved on establishing the BRICS 
Local Currency Bond Fund, and look forward to starting its operation.72. We agree 
to further strengthen the cooperation on convergence of accounting standards and 
auditing oversight of BRICS countries in the area of bond issuance, and to further 
cooperation in these areas. 

73. We welcome the signing of the Memorandum of Understanding on 
Collaborative Research on Distributed Ledger and Block chain Technology in the 
Context of the Development of the Digital Economy. We believe that this work will 
contribute to our cooperation in adapting to the evolving internet economy. 

74. Infrastructure, investment and international development assistance projects 
are the bedrock for sustainable economic development and growth; boosting 
productivity and enhancing integration. We stress the significance of infrastructure 
development and integration to foster closer economic ties. 

75. We underscore the role that Multilateral Development Banks (MDBs), in 
particular, the New Development Bank (NDB), are playing in catalysing private 
sector financing for public infrastructure and investment. 

76. We draw satisfaction from the progress made by the NDB in providing 
resources to contribute to the social, economic and environmental prospects of our 
countries and expect the Project Preparation Fund to be put into operation soon. 
We welcome the upcoming establishment of the Americas Regional Office in São 
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Paulo, Brazil, which, alongside the Africa Regional Centre, will help the NDB 
consolidate its presence in those continents. We note the NDB’s Board of 
Governors’ discussions on Innovative Approaches for Development Finance at its 
3 rd Annual Meeting on 28-29 May in Shanghai, China, that deliberated on the 
NDB’s future development in the changing global environment. 

77. We stress the importance of enhancing BRICS financial cooperation to better 
serve the real economy and meet the development needs of BRICS countries. In 
the regard, we reaffirm our commitment to facilitate financial market integration 
through promoting the network of financial institutions and the coverage of financial 
services within BRICS countries, subject to each country's existing regulatory 
framework and WTO GATS obligations, and to ensure greater communication and 
cooperation between financial sector regulators. We will continue to enhance 
currency cooperation, consistent with each central bank's legal mandate, and to 
explore more modalities of the cooperation. We will also further expand green 
financing, so as to promote sustainable development in BRICS countries. 

78. We reaffirm our commitment to support international cooperation in combating 
illicit financial flows, including cooperation within Financial Actions Task Force 
(FATF) and World Customs Organization. In this regard, we underscore the 
importance of increasing mutual exchanges and data sharing. We emphasise the 
importance of upholding and supporting the objectives of FATF and to intensify our 
cooperation to implement and improve its Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation in FATF. 

79. Corruption remains a global challenge with long-lasting impact, including the 
undermining of legal systems of states. It also presents a threat to economic growth 
by discouraging the necessary local and foreign investment in a country. We 
reaffirm our commitment to international cooperation as envisaged in Chapter IV 
of the United Nations Convention against Corruption. In that context, we commit to 
strengthening international cooperation within the context of the BRICS Working 
Group on Anticorruption Cooperation. Subject to our domestic legal systems we 
will cooperate in anti-corruption law enforcement, extradition of fugitives, economic 
and corruption offenders and repatriation in matters relating to assets recovery and 
other related criminal and non-criminal matters involving corruption and call on the 
International community to deny safe haven to corrupt persons and proceeds of 
corruption. We regard experience sharing and exchange as key to increasing 
mutual understanding and enhancing BRICS anti-corruption cooperation and will 
continue our efforts in this aspect, as we have done in previous years. We will 
further offer each other support in the implementation of the UNCAC by creating 
platforms for exchanging information and exploring convergences in multi-lateral 
platforms. We commend the African Union on choosing 2018 as the year of 
combating corruption. 

80. In operationalizing the Strategy for BRICS Economic Partnership, we welcome 
the positive outcomes of the 8th BRICS Trade Ministers Meeting as supported by 
the ongoing activities of the BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues 
(CGETI). We also welcome the good progress made in the implementation of the 
BRICS Action Agenda on Economic and Trade Cooperation. We encourage 
measures that support greater participation, value addition and upward mobility in 
Global Value Chains for our firms, particularly in industry and agriculture, especially 
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), including through the preservation 
of policy space to promote industrial development. In recognizing the importance 
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of increased value-added trade amongst BRICS countries, we commend the 
Ministers of Trade for reconvening CGETI’s Trade Promotion Working Group as 
well as the BRICS E-Commerce Working Group. We welcome the commissioning 
of the review of the BRICS Joint Trade Study on promoting intra-BRICS Value 
Added Trade. We welcome the positive outcomes of the 8th BRICS Trade Ministers 
Meeting on cooperation on the IPR, e-commerce, trade in service, and further 
enhancement of cooperation in E-commerce, on standards and technical 
regulations, MSMEs and model e-port. 

81. We welcome the signing of the BRICS Memorandum of Understanding on 
Regional Aviation. We believe it is an important milestone in strengthening BRICS 
cooperation in the fields of connectivity and infrastructure. 

82. We appreciate the outcomes of cooperation between BRICS Customs 
Administrations in implementing the Strategic Framework of BRICS Customs 
Cooperation, and welcome its long term objectives, including the early conclusion 
and entry into force of the BRICS Customs Mutual Administrative Assistance 
Agreement so that the BRICS Authorized Economic Operator Program is 
functional, by the end of 2022, including mutual recognition of controls and 
economic operators.In this regard, we further welcome the BRICS Customs Action 
Plan, which identifies actions that will be taken collectively by the BRICS Customs 
Administrations in the short, medium and long term to achieve the stated goals and 
the establishment of BRICS Custom Training Centers. We recognize the potential 
of the BRICS Customs Cooperation Committee and call for enhanced intra-BRICS 
cooperation and at relevant multilateral fora, including in trade facilitation, law 
enforcement, use of advanced information technologies and capacity building. 

83. We acknowledge the continued support provided by the BRICS Revenue 
Authorities for all the international initiatives towards reaching a globally fair and 
universally transparent tax system. We will continue our commitment to deal with 
the implications of the digital economy and, within that context, to ensure the 
fairness of the international tax system particularly towards the prevention of base 
erosion and shifting of profits, exchange of tax information, both on request and 
automatically, and needs-based capacity building for developing countries. We 
commit to deepen exchanges, sharing of experiences, best practices, mutual 
learning and exchanges of personnel in taxation matters. We welcome the 
establishment of the Capacity Building Mechanism between BRICS Revenue 
Authorities. 

84. We acknowledge the contributions of the BRICS Business Council and its 5th 
Annual Report, as well as of the BRICS Business Forum, to enhancing trade and 
business cooperation in infrastructure, manufacturing, energy, agribusiness, 
financial services, regional aviation, alignment of technical standards and skills 
development. We welcome the establishment of Digital Economy Working Group 
within the framework of BRICS Business Council. 

85. Recognizing tourism’s great potential to contribute to sustainable economic 
and social development, we welcome the initiative to establish a BRICS Working 
Group on Tourism, to foster greater cooperation between the BRICS countries and 
increase economic development and people-to-people relations. The BRICS 
Tourism work stream will exchange knowledge, experience and best practices in 
the areas of travel trade, air connectivity, tourism infrastructure, culture and 
medical tourism, barriers to tourism marketing, tourism safety and support - 
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financial, insurance and medical. We note with satisfaction that Intra-BRICS 
Tourism has grown despite the global economic downturn. 

V. People-To-People Cooperation 

86. Emphasizing the centrality of people in BRICS and its programmes, we 
commend the steady progress and exchanges in the fields of sports, youth, films, 
culture, education and tourism. 

87. We reaffirm our commitment to a people-centred approach to development that 
is inclusive of all sectors of our people.88. We acknowledge the 8th World Water 
Forum held in Brasilia, the world’s major water-related event, held in the Southern 
Hemisphere for the first time, which contributed to establishing water as a priority 
at the global level. 

89. We stress the importance for the BRICS countries to cooperate in matters 
related to outer space and we confirm our support to strengthening current 
initiatives in this field.  

90. We commit to strengthening the coordination and cooperation on vaccine 
research and development within BRICS countries, and welcome the proposal to 
establish a BRICS vaccine research and development centre. 

91. We welcome the 1st WHO Global Ministerial Conference on Ending 
Tuberculosis in the Sustainable Development Era: A Multisectoral response, in 
Moscow in 2017, and the resulting Moscow declaration to End TB and stressed 
the importance of the upcoming 1st High-Level Meeting of the UN General 
Assembly on Ending Tuberculosis and the 3rd High-Level Meeting of the UN 
General Assembly on the Prevention and Control of non-communicable diseases, 
to be held in September 2018. 

92. We recognize the importance and role of culture as one of the drivers of the 
4th Industrial Revolution and acknowledge the economic opportunities that it 
presents. 

93. We commend the Organization of the 3rd BRICS Film Festival and recognize 
the need to further deepen cooperation in this field. We acknowledge South 
Africa’s proposal regarding a draft BRICS Treaty on Co-Production of Films to 
further promote cooperation in this sphere and to show case the diversity of BRICS 
cultures. 

94. We emphasize the guiding role of the Action Plan for the Implementation of the 
Agreement between the Governments of the BRICS States on Cooperation in the 
Field of Culture (2017-2021) for creative and sustainable cultural cooperation, and 
we note the various ongoing activities and initiatives of the BRICS culture experts. 

95. We acknowledge the 2nd BRICS Seminar on Governance 2018 in 
Johannesburg, while recognizing the intention of Brazil to hold the 3rd meeting in 
2019 with greater and more diverse participation of academia and think tanks of all 
BRICS countries. 

96. We acknowledge with satisfaction the progress made towards strengthening 
cooperation and interaction amongst our people, through exchanges including the 
Think-Tank Council, the Academic Forum, the Civil BRICS Forum, the Young 
Diplomats Forum, the Youth Summit and the Young Scientists Forum. 
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97. We acknowledge the South African initiative regarding a BRICS Foreign Affairs 
Spokespersons Engagement. 

98. We welcome the successful hosting of the 3rd BRICS Games by South Africa 
and we further note the progress that has been made in establishing the BRICS 
Sports Council. 

99. Emphazising the importance of BRICS parliamentary exchanges, including of 
Women Parliamentarians, we look forward to further strengthening of BRICS 
exchanges in this regard. 

100. Emphazising the role played by women in promoting inclusive development, 
we note the work being done to consider the establishment of the BRICS Women’s 
Forum and the BRICS Women’s Business Alliance. 

101. Brazil, Russia, India, and China commend South Africa’s BRICS Chairship in 
2018 and express their sincere gratitude to the Government and people of South 
Africa for hosting the 10th BRICS Summit in Johannesburg. 

102. Russia, India, China and South Africa extend full support to Brazil for its 
BRICS Chairship in 2019 and the hosting of the 11th BRICS Summit. 

Annex 1: Johannesburg Plan of Action The 10th BRICS Summit – 25 to 27 July 
(Johannesburg) 

We take note of the outcomes of the following meetings held under South Africa's 
BRICS Chairship leading up to the Johannesburg Summit: 

Ministerial Meetings: 

• Meeting of BRICS Finance Deputies – 17 to 20 March (Buenos Aires) 

• Meeting of the BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors – 18 to 20 
April 

(Washington, DC) 

• Meeting of BRICS Finance Deputies – 18 to 20 April (Washington, DC) 

• Meeting of the BRICS Ministers of Environmental Affairs – 18 May (Durban) 

• Meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations – 4 June 
(Pretoria) 

• Meeting of BRICS Head of Revenue Authorities – 18 to 21 June 2018 
(Johannesburg) 

• 8th Meeting of the BRICS Ministers of Agriculture and Agrarian Development – 
19 to 22 June (Mpumalanga) 

• 8th Meeting of National Security Advisors - 28 to 29 June 2018 (Durban) 

• BRICS Energy Ministers - 28 to 29 June (Gauteng) 

• Meeting of BRICS Ministers of Disaster Management - 29 June to 1 July (East 
London) 
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• 6th Meeting of BRICS Ministers of Science, Technology and Innovation - 3 July 
(Durban) 

• 3rd Meeting of BRICS Industry Ministers - 4 July (Gauteng) 

• 8th Meeting of BRICS Trade Ministers - 5 July (Magaliesburg) 

• Meeting of BRICS Ministers of Education - 10 July (Cape Town) 

• Meeting of BRICS Ministers of Finance and Central Bank Governors – 19 to 22 
July (Argentina) 

• 8th Meeting of BRICS Ministers of Health - 20 July (Durban) 

 Senior Official and Sectoral Meetings: 

• First Meeting of the BRICS Sherpas and Sous-Sherpas – 4 to 6 February (Cape 
Town) 

• First Meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group - 26 February (Buenos 
Aires, 

Argentina) 

• 17th Meeting of the Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI) – 28 
February to 2 March (Johannesburg) 

• 9th Technical National Statistics Offices of the BRICS Offices – 13 to 15 March 
(Pretoria) 

• Meeting of BRICS Bond Fund (BBF) Working Group – 17 to 20 March (Buenos 
Aires) 

• Meeting of Customs Experts – 16 to 17 April (Durban) 

• 2nd Meeting of the Customs Cooperation Committee – 18 to 19 April (Durban) 

• Meeting of BBF Working Group and BRICS CRA Standing Committee – 18 to 20 
April 

(Washington, DC USA) 

• Counter-Terrorism Working Group – 19 to 20 April (White River, Nelspruit) 

• Second Meeting of the BRICS Sherpas/Sous-Sherpas – 24 to 26 April (Bela Bela, 
Limpopo) 

• First Labour & Employment Working Group (EWG) Meeting – 7 to 10 May 
(Mpumalanga) 

• Second Meeting of the BRICS Intellectual Property Rights Cooperation 
Mechanism – 10 May 

(East London) 

• Second Meeting of the BRICS E-commerce Working Group – 10 May (East 
London) 

• First Meeting of the BRICS Trade Promotion Working Group – 10 May (East 
London) 
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• Meeting of Technical Experts in Technical Regulations, Standards, Conformity 
Assessment, 

Metrology and Accreditation – 10 May (East London) 

• Workshop on Trade in Services Statistics – 10 May (East London) 

• 18th Meeting of the Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI) – 11 
to 12 May (East 

London) 

• Meeting of the BRICS Environmental Affairs Working Group Meeting – 14 to 16 
May (Pretoria) 

 Security in the use of ICTs Working Group – 16 to 17 May (Cape Town) 

• Meeting of the BRICS Senior Officials Environmental Affairs – 17 May (Durban) 

• Meeting of BRICS Energy Efficiency & Energy Saving Working Group – 17 to 18 
May (Cape Town) 

• Meeting of the BRICS Think-Tank Council (BTTC) - 28 May (Parktown) 

• BRICS Academic Forum – 28 to 31 May (Johannesburg) 

• Meeting of the Quality Infrastructure (Standards, Accreditation and Metrology 
bodies) - 16 May 

(Gauteng) 

• BRICS Meeting on Health on the margins of World Health Assembly – May 
(Geneva, Switzerland) 

• 3rd BRICS Sherpa/Sous-Sherpa Meeting – 2 to 3 June (Pretoria) 

• Meeting of Experts on Tax Matters – 18 to 19 June (Cape Town) 

• 4th Meeting of Senior Officials/Experts on the Middle East and North Africa 
(MENA) – 19 June (Pretoria) 

• 8th Meeting of the Agriculture Cooperation Working Group – 20 June (Nelspruit)• 
Agricultural Field Visits – 22 June 

• Meeting of Civil Society Organizations (CSOs) – 25 to 26 June (Johannesburg) 

• Civil BRICS – 25 to 27 June (Parktown, Johannesburg) 

• 3rd Meeting of the Customs Cooperation Committee – 26 June (Brussels, 
Belgium) 

• 2nd Meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group – 26 June (Paris, 
France) 

• 4th Young Diplomats Forum – 25 to 29 June (Pretoria) 

• 3rd BRICS Young Scientists Forum – 25 to 29 June (Durban ICC) 

• BRICS Friendship Cities and Local Government Cooperation Forum – 28 to 29 
June (East London) 

• 4th BRICS STI Working Group Meeting of Funding Parties – 30 June (Durban) 

• 8th BRICS Science, Technology and Innovation (STI) - 2 July (Durban) 
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• 3rd Meeting of Industry Experts - 3 July (Magaliesburg) 

• 2nd BRICS Seminar on Governance, 3 to 4 July (Johannesburg) 

• 19th Meeting of the Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI) – 2 
to 4 July (Gauteng) 

• BRICS Network University Conference – 5 to 7 July (Stellenbosch) 

• Meeting of BRICS Senior Officials on Education – 9 July (Cape Town) 

• ICTI – International Conference on Transport Infrastructure – 9 to 10 July 
(Pretoria) 

• 4th BRICS Youth Summit – 16 to 21 July (Bloemfontein, Free State) 

• 3rd BRICS Games – 17 to 22 July (Johannesburg) 

• Meeting of the BRICS Health Senior Officials – 18 to 19 July (Durban) 

• BBF Working Group Meeting and BRICS CRA Standing Committee Meeting – 19 
to 22 July 

(Argentina) 

• Annual Meeting of the BRICS Business Council – 22 to 23 July Durban 

• 3rd BRICS Film Festival 2018 – 22 to 28 July (Durban) 

• 4th BRICS Sherpa/Sous-Sherpa Meeting – 20 to 24 July (Johannesburg) 

• BRICS Business Council Energy Forum – 24 July (Johannesburg) 

• BRICS Business Forum - 25 July (Sandton) 

• Annual Meeting of the BRICS ICM Chairmen – 25 to 26 July (Cape Town) 

• BRICS Financial Forum – 25 to 26 July (Cape Town) 

Activities for the Remainder of South Africa’s BRICS Chairship 2018 
Informal Meeting of the BRICS Leaders (Buenos Aires, Argentina) 

Ministerial Meetings: 

• BRICS Sports Council of Ministers Meeting 

• Meeting for BRICS Ministers for Labour & Employment (LEMM) (Durban) 

 • 2nd BRICS Seminar on Governance, 3 to 4 July (Johannesburg) 

• 19th Meeting of the Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI) – 2 
to 4 July (Gauteng) 

• BRICS Network University Conference – 5 to 7 July (Stellenbosch) 

• Meeting of BRICS Senior Officials on Education – 9 July (Cape Town) 

• ICTI – International Conference on Transport Infrastructure – 9 to 10 July 
(Pretoria) 

• 4th BRICS Youth Summit – 16 to 21 July (Bloemfontein, Free State) 

• 3rd BRICS Games – 17 to 22 July (Johannesburg) 
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• Meeting of the BRICS Health Senior Officials – 18 to 19 July (Durban) 

• BBF Working Group Meeting and BRICS CRA Standing Committee Meeting – 19 
to 22 July (Argentina) 

• Annual Meeting of the BRICS Business Council – 22 to 23 July Durban 

• 3rd BRICS Film Festival 2018 – 22 to 28 July (Durban) 

• 4th BRICS Sherpa/Sous-Sherpa Meeting – 20 to 24 July (Johannesburg) 

• BRICS Business Council Energy Forum – 24 July (Johannesburg) 

• BRICS Business Forum - 25 July (Sandton) 

• Annual Meeting of the BRICS ICM Chairmen – 25 to 26 July (Cape Town) 

• BRICS Financial Forum – 25 to 26 July (Cape Town) 

• 4th BRICS Ministers of Communications Meeting (Durban) 

• Meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations (New 
York, USA) 

• Meeting of BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors 

• BRICS Tourism Senior Officials meeting (Gauteng) 

SENIOR OFFICIAL AND SECTORAL MEETINGS: 

• Second Labour & Employment Working Group (EWG) Meeting (Durban) 

• BRICS TB Research Network (Durban) 

• 3rd BRICS Media Forum 

• 3rd BRICS Working Group on Cooperation in ICT 

• BRICS Science, Technology and Innovation Women’s Forum (Pretoria) 

• Agri-business Roadshow 

• BRICS Conference on Development Finance in Africa (Nelson Mandela 
University, Port 

Elizabeth) 

• BRICS Legal Forum (Cape Town) 

• Meeting of the BRICS Culture Senior Officials 

• BRICS Cultural Festival (Various Cities) 

• Meetings of the BRICS Working Groups (Competition) 

• Meeting of Heads of Competition Authorities (Pretoria) 

• 3rd BRICS SoE Forum on Governance and Reform (Durban) 

• 4th Business to Business (Industry Dialogue) Meeting (Durban) 

• 3rd Working Group on ICT Cooperation (Senior Officials) Meeting (Durban) 

• 5th Meeting of BRICS Sherpas/Sous Sherpas (New York, USA) 

• 2nd BRICS Skills Competition (Johannesburg) 
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• BRICS CRA Governing Council Meeting and BRICS BF Working Group Meeting 
(Bali, Indonesia) 

• 2nd BRICS STI Working Group Meeting on Biomed and Biotechnology (Cape 
Town) 

• 3rd BRICS Ministers of Culture Meeting 2018 (Durban) 

• 4th Round of the BRICS Policy Planning Consultations 

• 3rd Meeting of the BRICS Working Group on Geospatial Sciences and its 
Applications (Pretoria) 

• 3rd Meeting of the BRICS Working Group on Prevention and Monitoring of 
Natural Disasters 

(Pretoria) 

• BRICS National Statistical Office Meeting 

• BRICS Space Agencies Forum (Pretoria) 

• BRICS Astronomy Conference (Sutherland: SALT – Southern African Large 
Telescope) 

• 6th Meeting of BRICS Sherpas/Sous-Sherpas (Buenos Aires, Argentina) 

• BRICS STI Brokerage Event 

• BRICS Science Academies Dialogue (Johannesburg) 

• 3rd BRICS Water Forum (Pretoria) 

• BRICS STI Advisory Councils Roundtable (Pretoria) 

• BRICS STI Technology Transfer and SMME Forum (Pretoria) 

• 7th Meeting of BRICS Sherpas/Sous-Sherpas 

• BRICS Meeting of Officials and Experts on Population Matters (Pilanesberg, 
Rustenburg) 

_________________________________________________ fim do documento 
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i NOTA DE FIM 

What men live by and other tales, 1885 

Three Questions 

It once occurred to a certain king, that if he always knew the 
right time to begin everything; if he knew who were the right 
people to listen to, and whom to avoid; and, above all, if he 
always knew what was the most important thing to do, he would 
never fail in anything he might undertake.  

And this thought having occurred to him, he had it proclaimed 
throughout his kingdom that he would give a great reward to any 
one who would teach him what was the right time for every 
action, and who were the most necessary people, and how he 
might know what was the most important thing to do.  

And learned men came to the King, but they all answered his 
questions differently.  

In reply to the first question, some said that to know the right 
time for every action, one must draw up in advance, a table of 
days, months and years, and must live strictly according to it. 
Only then, said they, could each thing be done at its proper time. 
Others declared that it was impossible to decide beforehand the 
right time for every action; but that, not letting oneself be 
absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that 
was going on, and then do what was most needful. Others, again, 
said that however attentive the King might be to what was going 
on, it was impossible for one man to decide correctly the right 
time for every action, but that he should have a Council of wise 
men, who would help him to fix the proper time for everything.  

But then again others said there were some things which 
could not wait to be laid before a Council, but about which one 
had at once to decide whether to undertake them or not. But in 
order to decide that, one must know beforehand what was going 
to happen. It is only magicians who know that; and, therefore, in 
order to know the right time for every action, one must consult 
magicians. 

Equally, various were the answers to the second question. 
Some said, the people the King most needed were his councilors; 
others, the priests; others, the doctors; while some said the 
warriors were the most necessary.  

To the third question, as to what was the most important 
occupation: some replied that the most important thing in the 
world was science. Others said it was skill in warfare; and others, 
again, that it was religious worship.  
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All the answers being different, the King agreed with none of 

them, and gave the reward to none. But still wishing to find the 
right answers to his questions, he decided to consult a hermit, 
widely renowned for his wisdom.  

The hermit lived in a woodland, which he never left, and he 
received none but common folks. So the King put on simple 
clothes, and before reaching the hermit's hut dismounted from 
his horse, and, leaving his body-guard behind, went on alone.  

When the King approached, the hermit was digging the 
ground in front of his hut. Seeing the King, he greeted him and 
went on digging. The hermit was frail and weak, and each time 
he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he 
breathed heavily.  

The King went up to him and said: "I have come to you, wise 
hermit, to ask you to answer three questions: How can I learn to 
do the right thing at the right time? Who are the people I most 
need, and to whom should I, therefore, pay more attention than 
to the rest? And, what affairs are the most important, and need 
my first attention?" 

The hermit listened to the King, but answered nothing. He just 
spat on his hand and recommenced digging.  

"You are tired," said the King, "let me take the spade and work 
awhile for you."  

"Thanks!" said the hermit, and, giving the spade to the King, 
he sat down on the ground. 

When he had dug two beds, the King stopped and repeated 
his questions. The hermit again gave no answer, but rose, 
stretched out his hand for the spade, and said: 

"Now rest awhile-and let me work a bit."  

But the King did not give him the spade, and continued to dig. 
One hour passed, and another. The sun began to sink behind the 
trees, and the King at last stuck the spade into the ground, and 
said:  

"I came to you, wise man, for an answer to my questions. If 
you can give me none, tell me so, and I will return home."  

"Here comes someone running," said the hermit, "let us see 
who it is."  

The King turned round, and saw a bearded man come running 
out of the wood. The man held his hands pressed against his 
stomach, and blood was flowing from under them. When he 
reached the King, he fell fainting on the ground moaning feebly. 
The King and the hermit unfastened the man's clothing. There 
was a large wound in his stomach. The King washed it as best 
he could, and bandaged it with his handkerchief and with a towel 
the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the King 
again and again removed the bandage soaked with warm blood, 
and washed and rebandaged the wound. When at last the blood 
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ceased flowing, the man revived and asked for something to 
drink. The King brought fresh water and gave it to him. 

Meanwhile the sun had set, and it had become cool. So the 
King, with the hermit's help, carried the wounded man into the 
hut and laid him on the bed. Lying on the bed the man closed his 
eyes and was quiet; but the King was so tired with his walk and 
with the work he had done, that he crouched down on the 
threshold, and also fell asleep--so soundly that he slept all 
through the short summer night. When he awoke in the morning, 
it was long before he could remember where he was, or who was 
the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at 
him with shining eyes.  

"Forgive me!" said the bearded man in a weak voice, when he 
saw that the King was awake and was looking at him.  

"I do not know you, and have nothing to forgive you for," said 
the King.  

"You do not know me, but I know you. I am that enemy of 
yours who swore to revenge himself on you, because you 
executed his brother and seized his property. I knew you had 
gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your 
way back. But the day passed and you did not return. So I came 
out from my ambush to find you, and I came upon your 
bodyguard, and they recognized me, and wounded me. I 
escaped from them, but should have bled to death had you not 
dressed my wound. I wished to kill you, and you have saved my 
life. Now, if I live, and if you wish it, I will serve you as your most 
faithful slave, and will bid my sons do the same. Forgive me!" 

The King was very glad to have made peace with his enemy 
so easily, and to have gained him for a friend, and he not only 
forgave him, but said he would send his servants and his own 
physician to attend him, and promised to restore his property. 

 Having taken leave of the wounded man, the King went out 
into the porch and looked around for the hermit. Before going 
away he wished once more to beg an answer to the questions he 
had put. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in 
the beds that had been dug the day before. 

The King approached him, and said:  

"For the last time, I pray you to answer my questions, wise 
man."  

"You have already been answered!" said the hermit, still 
crouching on his thin legs, and looking up at the King, who stood 
before him.  

“How come answered? What do you mean?" asked the King.  

"Do you not see," replied the hermit. "If you had not pitied my 
weakness yesterday, and had not dug those beds for me, but had 
gone your way, that man would have attacked you, and you 
would have repented of not having stayed with me.  
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So the most important time was when you were digging the 

beds; and I was the most important man; and to do me good was 
your most important business.  

Afterwards when that man ran to us, the most important time 
was when you were attending to him, for if you had not bound up 
his wounds he would have died without having made peace with 
you.  

So he was the most important man, and what you did for him 
was your most important business. Remember then: there is only 
one time that is important 

-- Now! It is the most important time because it is the only time 
over which we have any power. The most necessary man is he 
with whom you are, for no man knows whether he will ever have 
dealings with anyone else: and the most important affair is, to do 
him good, because for that purpose alone was man sent into this 
life!" 

Liv Tolstoi  

TOLSTOI, L.N. Project Gutenberg's What Men Live By and Other Tales  
Versão, do russo para o inglês, por L. and A. Maude. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu006157.pdf > 
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