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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Conduzindo o comitê no cargo de Diretor da simulação da Associação de Nações 

do Sudeste Asiático, a ASEAN nessa 19ª edição do Minionu está Carlos Henrique 

Vieira, aluno do 5º Período de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. Participando do projeto desde 2016 viu nessa edição a 

oportunidade de explorar um tema que julga de extrema importância para a 

atualidade e que lhe é de extremo interesse, unindo seu entusiasmo pelo continente 

asiático e as experiências vividas dentro do Comitê CCW 2017, no qual participou 

como Diretor Assistente. Visando a importância dos conflitos e as suas 

consequências para todo o mundo, espera que os delegados se empenhem, e não 

se esqueçam de aproveitar ao máximo o projeto, fazendo um debate frutífero e 

inspirador. 

A Diretora Assistente Carolina Rodrigues Lanna está no 4º Período do curso de 

Relações Internacionais da Praça da Liberdade. Se interessou pelo comitê pois o 

mesmo representa uma área inédita para o Minionu e engloba uma grande área de 

sua curiosidade, as disputas marítimas. Sendo grande fã da cultura asiática, se 

motivou ainda mais quando entendeu o real foco do comitê, dessa forma, quer fazer 

parte do mesmo e poder torna-lo uma grande experiência para todos os envolvidos, 

ajudando a discutir sobre essa área incrível do nosso planeta que vem ganhando 

uma relevância cada vez maior no âmbito internacional. 

O Diretor Assistente Túlio Jésus Ribeiro estará cursando o 5º período de 

Relações Internacionais durante a 19ª edição do Minionu, participando pela terceira 

vez do projeto como graduando, embora tenha participado diversas vezes como 

delegado. Em 2016 participou do CDH 2017 e em 2017 foi Diretor Assistente do 

CPP 1919, julgando ambas experiências incríveis e inesquecíveis. Por acreditar no 

poder de transformação do projeto, volta como Diretor Assistente da ASEAN 2018 e 

espera que essa experiência possa ser tão agregadora para os senhores como já 

vem sendo para ele durante a preparação do comitê. Aprender sobre este novo 

mundo na porção oriental do globo pode ser uma experiência fascinante, esperando 

ainda que esse comitê possa proporcionar aos senhores muitas novas descobertas 

e muito aprendizado! 
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Quando a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) foi fundada em 

1967, adotou como um dos principais objetivos “a promoção da paz e da 

estabilidade regional através do respeito constante a justiça e ao Estado de Direito 

através da adesão aos princípios da Carta das Nações Unidas”1 (RUSTANDI, 2016, 

p. 11, tradução nossa). A seu modo, a Organização tem tido sucesso em cumprir 

com seus objetivos de forma eficaz, entretanto com o ressurgimento e fortalecimento 

do nacionalismo exacerbado, a ASEAN vem enfrentando um dos seus maiores 

desafios: a disputa pela soberania no Mar da China Meridional. Ressaltado pela 

globalização e o desenvolvimento tecnológico expressivo em um continente com 

economias em acelerado crescimento, a estabilidade e a segurança nunca 

estiveram em tanto perigo desde as Guerras Mundiais (RUSTANDI, 2016). 

2.1. História do Mar do Sul 

 

Envolta em disputas e reviravoltas, a história do Mar do Sul tem muito a 

oferecer para a explicação dos conflitos atuais, todavia, seria muito difícil encontrar 

na mesma uma forma de resolução para as discordâncias. Inicialmente, a área era 

usada por vários países, principalmente na exploração pesqueira2, e com a 

colonização pelos países europeus, os povos da área tiveram outros problemas para 

resolver, deixando o mar em segundo plano. Com o decorrer do tempo e o declínio 

do colonialismo, esses países começaram a dar grande importância à soberania de 

seus territórios, o que foi potencializado com a ameaça do Japão Imperial. O 

desenvolvimento japonês na Segunda Grande Guerra, foi de extrema importância 

para a organização atual na área já as invasões constantes do Império do Japão, 

para confrontar os estadunidenses reconfigurou o mapa do Mar do Sul (HUANG; 

BILLO, 2015).  

Um marco de extrema relevância na intensificação das disputas entre os 

países foi o estabelecimento da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

                                                           
1
 “[…] the promotion of regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of 

law and adherence to the principles of the UN Charter” (RUSTANDI, 2016, p. 11). 
2
 “O mar da China Meridional é um dos mais importantes pesqueiros do planeta, dando emprego a 

mais de 3,7 milhões de pessoas e gerando receitas no valor de milhares de milhões de euros todos 
os anos” (BALE,--, s/d). 
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Mar (CNUDM) em 1982. Essa convenção define e estabelece conceitos como: Mar 

territorial3, Zona Econômica Exclusiva (ZEE)4, Plataforma Continental5, entre outros. 

Todos eles são inúmeras vezes utilizados para denunciar atividades expansionistas 

em territórios que são considerados internacionais, como no caso das ilhas artificiais 

que são construídas pela China na área. O tratado foi assinado por grande parte dos 

países envolvidos nas disputas6, dessa forma eles estão sob a jurisdição do mesmo 

e devem responder por suas ações quando a norma é desrespeitada (CÂMARA..., 

1990). 

Seguindo as tendências de um mundo que se baseia majoritariamente no 

consumo de combustíveis não renováveis, a paz do sudeste asiático foi ameaçada 

mais uma vez, quando os países começaram a descobrir no mar extensas reservas 

de petróleo e gás. Segundo o U.S. Energy Information Administration (EIA), os 

países da área figuram entre os que mais consomem hidrocarbonetos no mundo, 

estimando-se um aumento de 30% até 2035, sendo essa, uma fonte de grande 

importância principalmente na China, já que 45% desse aumento se dá pelas 

atividades do “dragão asiático”. Dessa forma, a grande maioria ou talvez todos os 

países que hoje reclamam para si alguma parte do mar, têm diversas motivações, 

dentre as quais figura, sem dúvida, o fator econômico (HUANG: BILLO, 2015). 

Por fim, além das disputas fronteiriças que já existem há algum tempo, um 

dos últimos e mais importantes acontecimentos no Mar do Sul tem sido a construção 

de Ilhas Artificiais pela China, um fato que tem aumentado não só a tensão regional, 

mas tem deixado uma grande parte dos países do mundo apreensivos. Até o 

momento, a quantidade e veracidade das informações relacionadas ao movimento 

expansionista chinês não tem sido satisfatória, pelo contrário, muito pouco foi 

                                                           
3
 “A soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território e das suas águas interiores e, no 

caso de Estado arquipélago, das suas águas arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente 
designada pelo nome de mar territorial [...]. Todo Estado tem o direito de fixar a largura do seu mar 
territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas[...] (CÂMARA...,1990, s/p).” 
4
 “A zona econômica exclusiva é uma zona situada além do mar territorial e a este adjacente, sujeita 

ao regime jurídico específico estabelecido na presente Parte, segundo o qual os direitos e a jurisdição 
do Estado costeiro e os direitos e liberdades dos demais Estados são regidos pelas disposições 
pertinentes da presente Convenção (CÂMARA...,1990, s/p).” 
5
 “A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas 

submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento 
natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância 
de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, 
nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância 
(CÂMARA...,1990, s/p).” 
6
 Todos os países integrantes da ASEAN assinaram a CNUDM, tendo a maioria deles já ratificado a 

convenção, o único país a não assinar a mesma nesse contexto, é os EUA. 
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revelado sobre esses fatos. Tendo em vista esses movimentos estratégicos em uma 

área que já representa uma grande preocupação internacional, a única coisa que 

pode ser afirmada é que, qualquer que seja a decisão tomada no âmbito da ASEAN 

e endossada pelos atores envolvidos, terá grande potencial para mudar a forma 

como os Estados se relaciona, dada a grande importância da região. 

 

O Mar da China Meridional é um dos maiores oceanos semifechados 
do mundo. Sua localização e recursos geoestratégicos são fatores 
que individualmente e em combinação fazem do Mar da China 
Meridional um interesse estratégico vital para os estados do litoral. O 
desenvolvimento do Direito Internacional do Mar com o crescente 
papel das ilhas na geração de zonas marítimas e o efeito solto de 
outros conjuntos de regras na aquisição territorial e na resolução de 
litígios também oferecem incentivos para novas reivindicações e 
bloqueiam assentamentos definidos para as disputas. Os 
desenvolvimentos históricos com a presença de vários colonizadores 
e a influência atual das grandes potências, bem como os fatores 
domésticos sensíveis nos estados demandantes, aumentaram a 
complexidade da disputa. Estes juntos fizeram do Mar da China 
Meridional uma das disputas territoriais e marítimas mais complicadas 
do mundo e apresentam desafios para qualquer solução viável no 
futuro previsível (HUANG; BILLO, 2015, p. 31, tradução nossa

7
). 

 

2.2.  As Ilhas Artificiais 
 

A China vem realizando diversas operações no Mar da China Meridional, 

reclamando terras, disputando com outros Estados, construindo ilhas artificiais e 

posicionando extensas forças militares em uma das mais importantes rotas 

marítimas para o comércio internacional. Tudo isso pois, vem tentando e tendo 

relativo sucesso em garantir seu total controle na área. Entretanto, com o 

desenvolvimento tecnológico das nações interessadas, várias tecnologias podem 

proporcionar o início de um conflito intenso. 

 

2.2.1.  A Legalidade das Ilhas Artificiais 
                                                           
7
 “The South China Sea is one of the biggest semi-enclosed oceans in the world. Its geostrategic 

location and resources are factors that individually and in combination make the South China Sea of 
vital strategic interest to littoral states. The development of the International Law of the Sea with the 
increasing role of islands in generating maritime zones and the loose effect of other sets of rules in 
territorial acquisition and dispute settlement further provide incentives for new claims and block 
definite settlements for the disputes. Historical developments with the presence of various colonizers 
and the current influence of big powers as well as the sensitive domestic factors in claimant states 
have increased the complexity of the dispute. These have together made the South China Sea one of 
the most complicated territorial and maritime disputes in the world and present challenges to any 
feasible solution in the foreseeable future (HUANG; BILLO, 2015, p. 31).” 
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Essas atividades extremamente controversas no Mar do Sul são um reflexo 

de projetos e politicas expansionistas do Partido Comunista Chinês, que defende a 

ideia que grande parte do mar é pertencente à China e se orienta pela “Nine Dash-

line” que abrange aproximadamente 80% de toda a área (KIM, 2015; 

GLASER,2015). A “Nine Dash-line”, ou “linha de nove traços” representada na 

IMAGEM 1 é a representação das intenções chinesas no Mar do Sul. Essa linha 

causa uma enorme tensão envolvendo grandes potências mundiais e vários atores 

internacionais que prezam pela manutenção dos acordos marítimos da CNUDM.  

No centro da disputa do Mar do Sul da China está a “linha de nove 
traços”, a afirmação de Pequim de que cerca de 90% das águas 
disputadas lhe pertencem. A linha se estende até 2.000 km do 
continente chinês, algumas centenas de quilômetros das Filipinas, 
Malásia e Vietnã. Pequim expressa que possui terras ou 
características contidas nas linhas, o que confere vagamente 
definidos “direitos marítimos históricos” (ZHEN, 2016, s/p, tradução 
nossa

8
). 

 

IMAGEM 1: A “Nine Dash-Line”, linha de contestações sínicas. 

Fonte: The Hans India, 2016. 

 

Quando se trata de ilhas artificiais, apesar de a CNUDM ser o principal 

referencial legal não é o mais completo. Inicialmente o tratado indica de forma clara 

                                                           
8
 At the heart of the South China Sea dispute is the “nine-dash line”, Beijing’s claim that encircles as 

much as 90 per cent of the contested waters. The line runs as far as 2,000km from the Chinese 
mainland to within a few hundred kilometres of the Philippines, Malaysia and Vietnam. Beijing 
maintains it owns any land or features contained within the line, which confers vaguely defined 
“historical maritime rights” (ZHEN, 2016, s/p). 



 
 

7 
 

que: “uma ilha é uma formação natural de terra, rodeada de água, que fica a 

descoberto na maré alta (CÂMARA..., 1990, s/p).” Assim, fica explícito que as “ilhas” 

artificiais chinesas, podem não ser classificadas como ilhas, o que já inicia uma 

grande discussão. Adiante, a convenção explica que: ilhas artificiais podem ser 

criadas dentro de ZEEs e Plataformas Continentais, o que gera outro grande debate, 

já que as ilhas artificiais construídas pela China, encontram-se fora dessas zonas ou 

em áreas de grande disputa entre os países, onde a soberania chinesa não é 

reconhecida internacionalmente. 

Uma alternativa parcial ao CNUDM existe desde 2012: o Código de Conduta 

para as ações, criado pelos Estados da ASEAN, o qual tenta perpetuar os objetivos 

de paz na região. Esse código tem se tornado uma das principais referências na 

tentativa de uma maior comunicação entre os países que disputam esses territórios. 

Alguns autores têm falado ainda da possibilidade do estabelecimento de uma “Joint 

Venture”, ou seja, uma área de exploração comum entre os países. De certa forma, 

isso pode oferecer uma saída viável e diplomática (RUSTANDI, 2015; STOREY, 

2017). 

Resumidamente, para a total legalidade das atividades chinesas, essas ilhas 

deveriam ser construídas dentro da ZEE sínica, ou estar comprovadamente na placa 

territorial do país. Provas concretas deveriam ser apresentadas para que esses 

“novos territórios chineses” saiam da ilegalidade, entretanto, tais provas não serão 

possíveis já que nenhum desses requisitos foi atendido. Toda essa conjuntura leva a 

conclusão de que “O que a China quer é justamente que suas reivindicações 

territoriais sejam reconhecidas, o que então legalizaria a construção das ilhas. Esse 

reconhecimento não será feito por provas, mas pela política de poder na sua forma 

mais fundamental” (GONTIJO, 2018) 9. O que representa um grande risco, já que 

uma grande parte dos conflitos territoriais no Mar do Sul nunca tiveram uma 

resolução, dessa forma qualquer ato que possa ser mal interpretado representa 

perigo potencial para a manutenção da paz.  

Um agravante adicional para a atual situação em que se encontram os países 

da área se dá pelo fato de o CNUDM, o documento mais completo para 

embasamento durante as tomadas de decisão, ainda não possuir uma definição 

para o conceito de ilhas artificiais. Dessa forma, fica aberto para os próprios países 

                                                           
9
 Comentário feito pela professora Raquel Gontijo, responsável pela correção deste Guia de Estudos. 
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decidirem, entenderem, revogarem direitos, cumprirem com os deveres e arcarem 

internacionalmente com infrações, caso as mesmas sejam feitas. 

 

2.2.2.  Construindo territórios 

 

Indo diretamente ao assunto principal deste documento, é de conhecimento 

mundial que até o momento existem três ilhas artificiais em pleno uso pelos militares 

sinos, são elas: a Fiery Cross Reef, Subi e Mischief; todas localizadas nas Ilhas 

Spratly, indicadas na IMAGEM 2. Alguns estudiosos em assuntos asiáticos 

acreditam que, com a implantação de radares pelos chineses nas ilhas que já foram 

criadas, a China terá poder de supervisão e detecção em todo o mar meridional. Isso 

é extremamente controverso, já que vai contra a vontade de alguns países que 

defendem que, sendo uma área internacional, deveria ser tratada como tal 

(WESTCOTT, 2017). 

 

IMAGEM 2: Área disputada pelos países no sudeste asiático. 

Fonte: Save de Royal Navy, 2018. 
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A maior quantidade de trabalho, de acordo com a AMTI
10

, ocorreu no 
Fiery Cross Reef nas Ilhas Spratly, onde a construção se esticou em 
sete mil hectares (110 mil metros quadrados). Aqui, a China 
completou enormes hangares perto da pista de pouso previamente 
construída e continuou o trabalho em grandes túneis subterrâneos 
onde Pequim provavelmente armazenará munições e suprimentos. 
Além disso, a AMTI informa que a China está construindo sistemas de 
comunicação e de sensores e instalações em toda a ilha artificial, 
bem como abrigos de endurecimento para mísseis (KECK, 2017, s/p, 
tradução nossa

11
). 

 

Ademais, é interessante explicar como a China tem conseguido criar áreas 

habitáveis e com grande número de instalações onde antes só existiam rochedos. 

Segundo o Jornal Online Newsweek, os chineses têm utilizado tecnologias de ponta 

e se inspirado bastante no que os Emirados Árabes Unidos fizeram na construção 

de ilhas artificiais. Eles procuram plataformas continentais, bancos de areia, recifes, 

áreas rasas, depois começam o processo de sobreposição de areia, que tem 

deixado muitos ambientalistas preocupados. Para deixar as ilhas acima do nível do 

mar, eles retiram areia de outras áreas, muitas vezes do fundo do mar e direcionam 

para a área escolhida para a construção, esse procedimento muitas vezes destrói 

grande quantidade da vida marinha que estava presente na área. Depois disso, eles 

fazem uma camada de cimento e começam a construção de instalações. Hoje a 

china já possui 3,200 acres de territórios construídos no mar e não parece estar 

satisfeita (ROSS, 2017; THE GUARDIAN, 2016). 

Ter uma noção de como esses procedimentos são degradantes para o meio 

ambiente é de extrema importância para compreender que, além dos quesitos de 

segurança e economia, os impactos ambientais mudam drasticamente a forma como 

os nativos se relacionam com o mar. Outro fato importante é que, na tentativa de 

deixar as áreas livres para seus projetos de construção, os grandes navios sob a 

bandeira chinesa isolam os habitantes das ilhas e os deixam sem alimentos. Quanto 

mais os navios retiram areia e destroem corais e outros habitats de peixes, mais os 

                                                           
10

 A Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, o AMTI foi concebido e desenhado pelo Centro de 

Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS. É uma fonte interativa e atualizada de informação, 
análise e intercâmbio de políticas sobre questões de segurança marítima na Ásia. A AMTI visa 
promover a transparência no Indo-Pacífico para dissuadir comportamentos assertivos e conflitos e 
gerar oportunidades de cooperação e construção de confiança (AMTI, s/p, s/d). 
11

 “The greatest amount of work, according to AMTI, occurred on Fiery Cross Reef in the Spratly 

Islands, where construction stretched twenty-seven acres (110,000 square meters). Here, China 
completed huge hangars near its previously built airstrip, and continued work on large underground 
tunnels where Beijing is likely to store ammunition and supplies. In addition, AMTI reports that China is 
building communication and sensor arrays and facilities across the manmade island, as well as 
hardening shelters for missiles (KECK, 2017, s/p).” 
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nativos têm suas condições de sobrevivência ameaçadas, tendo que mudar da área 

ou contar com fornecimento de alimentos de forma aérea, algo que muitas vezes 

não é possível, dada a extensão das ilhas naturais (STOREY; LIN, 2016). 

 

2.2.3.  Formação e Evolução das Disputas 

 

Como dito anteriormente, o passado do Mar do Sul é repleto de conflitos, 

sejam por motivos econômicos, militares ou de fontes internas a cada país. O fato é 

que esse histórico está tão enraizado na cultura dessas nações, que muitas vezes 

os conflitos já fazem parte da formação da sua própria identidade. Isso deixa a 

resolução desse embate ainda mais complexa, já que além da pressão internacional 

pela paz, os representantes de seus países devem levar em consideração também o 

sentimento do seu povo em relação ao assunto (HUANG; BILLO, 2015). 

E é assim que as negociações de paz no sudeste asiático têm perdurado por 

vários anos, a complexidade e a profundidade desse tema deixam ainda mais 

aparente a instabilidade e periculosidade dos conflitos territoriais em questão. Pela 

falta de consenso, apesar do diálogo entre as partes, os atores internacionais que 

expressa interesse no assunto acreditam cada vez menos em uma resolução com 

ganhos mútuos que envolva apenas os países da área, já que existe uma grande 

disparidade de poderes entre os países que disputam os territórios marítimos. Nesse 

ritmo, países de todos os cantos do globo e que mantêm algum tipo de relação com 

os envolvidos, têm se pronunciado na tentativa de uma resolução satisfatória para 

todos os envolvidos e a manutenção da paz (HUANG, BILLO; 2015; STOREY, LIN, 

2016). 

Entretanto, esses pronunciamentos e muitas vezes participações em reuniões 

e fóruns não são novidade, eles vêm de longa data, muitas vezes prevendo a 

importância da área e ressaltando os possíveis conflitos e interesses na mesma. 

Esse é o caso da Austrália, que, apesar de relativamente próxima, se encontra fora 

da linha de disputas e não tem nenhum tipo de interesse em se fixar nos 

arquipélagos, mas, ainda assim, tem se empenhado nas negociações no Mar. 

Existem registros que datam de 1950, nos quais o país já se mostrava preocupado 

com o destino das ilhas: “os memorandos e documentos desclassificados, muitos 

marcados como secretos, registram a preocupação estratégica da Austrália sobre as 
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ilhas e revelam o longo desejo de Canberra de ver uma resolução pacífica das 

disputas (BRENNAN, 2017, s/p, tradução nossa12).” 

 

Em 27 de abril de 1950, em conexão com a formação de um projeto 
de tratado de paz com o Japão, o Comitê de Defesa concordou que 
foi parte dos interesses estratégicos da Austrália trabalhar com os 
EUA nas Ilhas Spratly. Na verdade, o Tratado de Paz deixou a 
questão da soberania sem resolução[...]. Em maio de 1950, a 
Austrália estava preocupada, por razões estratégicas, que as Ilhas 
Spratly pudessem cair nas mãos dos comunistas chineses. Em uma 
tentativa de evitar isso, o Reino Unido falou sobre a aceitação da 
tutela das ilhas. O Reino Unido respondeu que provavelmente não 
estarão dispostos a fazer qualquer coisa que os deixariam indispostos 
nas relações com os comunistas chineses. Eles previram o perigo de 
sua ocupação caso haja resistência [...]. Se a longo prazo os chineses 
comunistas desenvolverem as ilhas militarmente, poderiam causar um 
grande incômodo sobre as rotas marítimas internacionais sob 
pretexto de infrações de águas territoriais no espaço, podendo até 
abater aeronaves. Novamente, pouco o ocidente provavelmente fará, 
exceto por protestos (BRENNAN, 2017, s/p, tradução nossa

13
). 

 

Esses documentos servem como ilustrações para a importância da área, não 

apenas para os envolvidos nos conflitos, mas para todo o globo. E assim, pode-se 

entender porque as ações chinesas ao construir ilhas em áreas de disputa, podem 

ser um grande problema internacional. Quando se compara o poderio chinês com o 

que dispõem seus adversários, fica claro que embora seja contra os interesses 

sínicos, algo deve ser feito pela comunidade internacional, ou, no médio ou longo 

prazo, grande parte do Mar Meridional não será mais considerada território 

internacional. Dessa forma, hoje fica clara a importância da área e a necessidade de 

esforços conjuntos para uma resolução pacífica e duradoura. Assim, o diálogo entre 

os países é a principal ferramenta para contornar o passado conturbado e seguir em 

frente resolvendo novos desafios sem abalar a estabilidade diplomática. 

                                                           
12

 “The declassified memos and documents, many marked Secret, record Australia’s strategic concern 
over the islands and reveal Canberra’s long-running desire to see a peaceful resolution to the disputes 
(BRENNAN, 2017, s/p).” 
13

 On 27th April 1950, in connection with the formation of a draft peace treaty with Japan, the Defense 

Committee agreed that it was in Australia’s strategic interests to work for U.S. Trusteeship of the 
Spratly Islands. In fact, the Peace Treaty left the question of sovereignty unsettled. […] In May 1950, 
Australia was concerned, for strategic reasons, that the Spratly Islands might fall into Chinese 
Communist hands. In an attempt to forestall this, the United Kingdom was sounded out about 
accepting trusteeship of the islands. The United Kingdom replied that they would probably be unwilling 
to do anything which would embarrass them in relations with the Communist Chinese. They foresaw 
the danger their occupation of the islands might be resisted. […] If, in the longer term, the Communist 
Chinese were to develop the islands militarily, they could make a nuisance out of themselves on the 
international shipping and air routes on the pretext of infringements of territorial waters and air space 
and might even shoot down an aircraft occasionally. Again, there is little the West is likely to do, 
except protest (BRENNAN, 2017, s/p).” 
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2.3.  Implicações Internacionais 

 

“O Mar da China Meridional funciona como a garganta dos oceanos do 

Pacífico Ocidental e Índico - a massa de tecido econômico conectivo onde as rotas 

marítimas globais coalescem (KAPLAN, 2015, s/p, tradução nossa14),” o que 

evidencia a importância do Mar do Sul para a economia global como um todo. Além 

das reservas valiosas sob as águas, cerca de 30% do comércio mundial é 

transportado através desse caminho, seja em navios ou aviões que circulam entre 

os países da área. Uma instabilidade diplomática na área causaria um rombo 

expressivo em várias economias e comprometeria a capacidade de importação e 

exportação de países como o Vietnã, Malásia e Taiwan, por isso, a resolução dessa 

divergência é de extrema importância para vários atores localizados em todo o 

globo. 

 

A importância dessa região não é percebida apenas pelos países 
que estão disputando o território do Mar do Sul da China, mas 
também por outros Estados que comercializam tanto com a China 
quanto com as Filipinas, como Tailândia, Malásia, Singapura e 
Japão. Devido à relevância econômica que este território marítimo 
possui e à influência desta região na movimentação da economia do 
continente asiático, a disputa do Mar do Sul da China se torna um 
dos conflitos marítimos de maior relevância atualmente no continente 
asiático (FONSECA, 2017, s/p). 

 

Além de impactos econômicos, outro que deve ser ressaltado é o ambiental. 

Especialistas dizem que os danos das atividades de dragagem são impactantes. O 

Tribunal de Haia criticou fortemente as ações chinesas que vêm destruindo corais e 

recifes, causando danos irreparáveis ao meio ambiente. Os sínicos foram 

relembrados que, antes de se construir ilhas, é necessário fazer avaliações 

minuciosas para que os danos sejam mínimos. 

 “Um dos polos mais dinâmicos de desenvolvimento econômico do mundo, a 

ASEAN apresenta elevados índices de crescimento e expressiva participação no 

comércio internacional” (ITAMARATY, 2017, s/p). Além da China, que hoje é a 2ª 

                                                           
14 “The South China Sea functions as the throat of the Western Pacific and Indian oceans — the 
mass of connective economic tissue where global sea routes coalesce (KAPLAN, 2015, s/p).” 
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maior economia do mundo, a ASEAN com suas dez economias totaliza um PIB de 

mais de US$ 2,5 trilhões15. 

2.4.  O conflito no Mar do Sul e o Direito Internacional 

A principal ferramenta jurídica para a mediação e possível resolução de 

conflitos como o do Mar do Sul é a aplicação de tratados, conforme o Direito 

Internacional. Assim, em 1982 foi assinada a Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar (CNUDM), após a Terceira Conferência da ONU sobre o Direito do 

Mar, da qual participaram 160 Estados. Tal Convenção foi responsável por 

estabelecer o Tribunal Internacional do Direito do Mar, órgão que tem o poder de 

averiguar situações em que haja disputas sobre a interpretação ou aplicação da 

própria Convenção.  

 O Tratado prevê no seu artigo 18° que: 

Apesar dos avisos da Autoridade
16

, o contratante tiver conduzido as 
suas atividades de forma a resultar em violações graves, persistentes 
e intencionais; os termos fundamentais do contrato ou se o 
contratante não tiver cumprido com uma decisão final vinculativa do 
órgão de solução de controvérsias aplicável a ele (ONU, 1982). 

 Após essa determinação, o documento ainda define que, se o primeiro caso 

de infração ocorrer, a Autoridade pode impor ao contratante violador sanções 

proporcionais à gravidade da violação. Se houver o segundo caso de 

descumprimento, ficou-se decidido que a Autoridade não pode executar uma 

decisão que implique sanções pecuniárias, suspensão ou cessação até que seja 

dada ao contratante violador uma oportunidade razoável para esgotar os recursos 

judiciais disponíveis a ele (ONU,1982). 

 Após analisado esse tratado, se torna evidente a sua relevância para a 

questão em disputa no Mar do Sul. Por definir termos centrais à disputa, como Mar 

Territorial, Zona Econômica Exclusiva (ZEE), Plataforma Continental, Regimes de 

ilhas e mares fechados ou semifechados, entre outros, além de ter sido adotado pela 

maior parte dos países envolvidos na disputa que se tornaram, assim, juridicamente 

submetidos ao mesmo, a CNUDM pode ser utilizada como fundamentação de 

                                                           
15

 Para se ter uma ideia, o PIB da França que é a 6ª maior economia é de US$ 2,4 trilhões (G1, 2015). 
16

 Entende-se como autoridade o órgão responsável. 



 
 

14 
 

argumentos que apoiam ou condenam a atual posição chinesa (ONU,1982; 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, s/d). 

 Além disso, também deve-se ressaltar as decisões tomadas por tribunais de 

arbitragem sobre a região. A Corte Permanente de Arbitragem (CPA) decidiu, em 

2016, que os chineses não podem reclamar as águas do Mar do Sul devido à 

ausência de “direitos históricos” do país dentro da Nine-Dash Line (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2016). Diante disso, a China reagiu de forma a questionar a autoridade da 

CPA, afirmando que a Corte não possui legitimidade para tomar tal posição. 

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, a decisão carece 

de força vinculativa e validade, já que a CPA não pode ser considerada um Tribunal 

Internacional. Tal afirmação foi corroborada até mesmo pela Corte Internacional de 

Justiça (CIJ) e pela ONU, que afirmaram não estarem necessariamente ligadas à 

CPA (DIÁRIO DO POVO ONLINE, 2016). 

 Ademais, o conselheiro de Estado da China declarou em entrevista que a 

decisão da CPA não alteraria em nada o curso de ação do país no Mar do Sul, que 

acredita estar a caminho do desenvolvimento pacífico. O país continua a insistir na 

negociação e consultas com os demais países da região como as melhores 

maneiras de se abordar as questões relativas à redistribuição territorial no Mar do 

Sul. Por fim, o conselheiro também afirmou que a decisão da CPA foi uma perfeita 

demonstração de como alguns países alheios à real situação da região tentam 

interferir nas negociações referentes ao Mar do Sul, e, dessa forma, declarou que 

tais questões são pertinentes apenas aos países litorâneos, e as resoluções devem 

partir destes países (DIÁRIO DO POVO ONLINE, 2016). 

 

3. ASSOCIAÇÃO DE NAÇÕES DO SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN) 

 

Em breves palavras: 

“A Associação de Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, foi criada 
em 8 de agosto de 1967 em Bangkok, Tailândia, com a assinatura da 
Declaração da ASEAN (Declaração de Bangkok) pelos Fundadores 
da ASEAN, nomeadamente a Indonésia, Malásia, Filipinas, 
Singapura e Tailândia. Desde então, Brunei, Vietnã, Laos, Mianmar e 
Camboja foram adicionados, completando os dez Estados-Membros 
da ASEAN (ASEAN, s/d, s/p).” 
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Desde sua fundação, a Organização como um todo tem se apoiado nos 

seguintes propósitos: o respeito mútuo pela independência, soberania, igualdade, 

integridade territorial e identidade nacional de todas as nações; o direito de cada 

Estado conduzir sua existência nacional livre de interferência externa, subversão ou 

coerção. Não interferência nos assuntos internos uns dos outros; solução de 

diferenças ou disputas de forma pacífica; renúncia à ameaça ou ao uso da força; e 

cooperação eficaz entre eles (ASEAN, s/d). 

Embora os feitos da ASEAN em seus 50 anos de existência tenham sido 

significativos17, muitos obstáculos ainda devem ser superados. Com o seu fracasso 

em conseguir uma resolução na situação atual do Mar do Sul, muito se tem debatido 

sobre a influência da organização e sobre mudanças que deveriam ser 

implementadas a fim de melhorar o sistema de resolução de conflitos. Ainda assim, 

a ASEAN é reconhecida hoje como a maior e mais importante Organização 

Internacional do Sudeste Asiático. 

 

3.1 Fórum Regional da ASEAN  

 

Formado durante a 26ª Reunião Ministerial da ASEAN em 1993, o Fórum 

Regional da ASEAN (ARF) foi inaugurado no ano seguinte, sendo incorporado à 

estrutura da ASEAN e representando um grande avanço na integração da Ásia e 

Pacífico. Já em seus primeiros passos, foram traçados objetivos desafiadores e 

importantes em sua atuação, sendo eles: “promover o diálogo construtivo e a 

consulta sobre questões políticas e de segurança de interesse e preocupação 

comuns e fazer contribuições significativas para os esforços de fortalecimento da 

confiança e diplomacia preventiva na região da Ásia-Pacífico” (ARF, 2011, s/p). Com 

muita dedicação, os participantes do fórum têm reconhecido cada vez mais a 

importância de tal espaço de comunicação e integração em prol da paz. 

 

                                                           
17

 Um dos capítulos mais importantes da história da diplomacia da ASEAN ocorreu durante o conflito 
de Kampuchean. As resoluções patrocinadas pela ASEAN na Assembleia Geral das Nações Unidas, 
que exigiam um acordo político duradouro e abrangente em Kampuchea, receberam apoio 
consistente da comunidade internacional. Com a Indonésia como interlocutora, a ASEAN manteve 
seu diálogo com todas as partes do conflito, o que levou às Reuniões Informais de Jacarta, nas quais 
as quatro facções cambojanas poderiam manter um diálogo em prol da paz e da reconciliação 
nacional (ASEAN, s/p). 
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No décimo ano do Fórum Regional da ASEAN, os Ministros do ARF 
se encontraram em Phnom Penh em 18 de junho de 2003 e 
declararam que "apesar da grande diversidade de seus membros, o 
fórum alcançou um registro de conquistas que contribuíram para a 
manutenção da paz, segurança e cooperação na região ". Eles citam 
em particular: 
· A utilidade do ARF como local para o diálogo e as consultas 
multilaterais e bilaterais e o estabelecimento de princípios efetivos 
para o diálogo e a cooperação, com a tomada de decisões por 
consenso, a não-interferência, o progresso incremental e o 
movimento a um ritmo confortável para todos. 
· A vontade entre os participantes do ARF de discutir uma ampla 
gama de questões de segurança em um ambiente multilateral. 
· A confiança mútua, gradualmente construída por atividades 
cooperativas. 
· O cultivo de hábitos de diálogo e consulta sobre questões políticas e 
de segurança. 
· A transparência promovida por tais medidas do ARF como o 
intercâmbio de informações relativas à política de defesa e a 
publicação de documentos de defesa e; 
· A rede que se desenvolveu entre os funcionários nacionais de 
segurança, defesa e militares dos participantes do ARF (ARF, 2011, 
s/p, tradução nossa

18
). 

 

Hoje, são integrantes do fórum regional os seguintes países: Austrália, 

Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboja, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia 

do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mongólia, 

Myanmar, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Paquistão, Rússia, Singapura, Sri 

Lanka, Tailândia, Timor-Leste, União Europeia e Vietnã. Para que os mesmos 

fizessem parte do Fórum, vários requisitos tiveram que ser demonstrados: todos 

deveriam representar Estados soberanos, demonstrar influência no nordeste e 

sudeste asiático e na Oceania, e todos deveriam se comprometer a respeitar as 

decisões e declarações feitas pelo ARF, entre outros requisitos (ARF, 2011, s/p).  

 

                                                           
18

 “On the tenth year of the ASEAN Regional Forum, the ARF Ministers met in Phnom Penh on 18 

June 2003 and declared that "despite the great diversity of its membership, the forum had attained a 
record of achievements that have contributed to the maintenance of peace, security and cooperation 
in the region." They cited in particular: 
·         The usefulness of the ARF as a venue for multilateral and bilateral dialogue and consultations 
and the establishment of effective principles for dialogue and cooperation, featuring decision-making 
by consensus, non-interference, incremental progress and moving at a pace comfortable to all. 
·         The willingness among ARF participants to discuss a wide range of security issues in a 
multilateral setting. 
·         The mutual confidence gradually built by cooperative activities. 
·         The cultivation of habits of dialogue and consultation on political and security issues. 
·         The transparency promoted by such ARF measures as the exchange of information relating to 
defense policy and the publication of defense white papers and 
·         The networking developed among national security, defense and military officials of ARF 
participants (ARF,2011, s/p).” 
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3.2 Funcionamento do Comitê 

 

O ARF é caracterizado por tomada de decisão por consenso e 

institucionalização mínima. O Documento de Conceito do ARF de 1995 estabeleceu 

uma abordagem evolutiva de três estágios para o desenvolvimento do ARF, 

passando do fortalecimento da confiança para a diplomacia preventiva e, a longo 

prazo, para uma capacidade de resolução de conflitos (AUSTRALIAN MISSION TO 

ASEAN, s/d). Por hora, durante a 19ª Edição do Minionu, será simulada a última 

fase, na qual os atores se reúnem em busca de uma resolução mínima para o 

assunto. 

O comitê tem caráter recomendatório e o produto esperado é a criação de um 

documento que responda a agenda apresentada, para que seja integrado à 

“Declaração do Presidente do Fórum Regional Da ASEAN”. Vale a pena ressaltar 

ainda que o documento deve ter caráter universalista, abrangendo as expectativas 

de todos os atores para que os mesmos possam implementá-lo. Ademais, o comitê 

será moderado na forma Tradicional de Debate (esse assunto será tratado com mais 

profundidade no Guia de Regras). 

 

4. POSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Alguns atores possuem argumentos e posições chaves, atuando como 

protagonistas na problemática do Mar do Sul. Entre eles, figuram China, com seu 

desejo de dominação de toda a área, Coreia do Sul, que tenta manter a 

internacionalidade da área e Indonésia, que age como fomentadora dos debates. 

 

4.1.  China 

 

Talvez o ator de maior relevância seja a China. Embora existam vários 

conflitos entre os países membros da ASEAN, vários deles já foram resolvidos 

dentro do âmbito da própria organização, entretanto, dados seu tamanho militar e 

sua força política e principalmente econômica, a China tem um enorme poder de 

negociação e questiona várias resoluções adotadas pela ASEAN. Com sua atitude e 
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seus pronunciamentos, dizendo que não renunciará às ilhas que fazem parte da 

história de seu povo, o país é o principal fomentador desses debates. (FRAVEL, 

2011; RUSTANDI,2015). 

Vale ressaltar que embora não esteja no sudeste asiático, o país tem 

conversado e participado de decisões dentro da organização, desde seus 

primórdios, e atualmente tem garantido um espaço muito importante dentre os 

participantes. Os representantes chineses, defendem que o assunto deve ser tratado 

por países da área, deixando de fora atores que consideram externos, uma crítica 

direta àqueles países não asiáticos ou oceânicos que têm participado nas tomadas 

de decisões. Em uma tentativa de barganha que seja melhor para si, a China 

questiona muitas vezes os debates sobre o Mar do Sul dentro da ASEAN, preferindo 

muitas vezes tentar acordos bilaterais, já que é grande a disparidade de poder entre 

o país e os outros Estados da ASEAN (WEN; XIAOCHEN, 2018). 

 

4.2.  Filipinas 

 

Um dos atores que conseguiu dar maior visibilidade internacional a esse 

assunto foram as Filipinas. O país saiu do meio da ASEAN e foi questionar as 

atitudes chinesas diretamente com a Corte Internacional de Justiça, acionando a 

CNUDM, que por sua vez, apoiou as Filipinas. Uma das principais preocupações 

não somente desse Estado, mas de outros que se encontram na mesma situação é 

o poder que a China terá ao concluir as ilhas artificiais e reclamar para si a área em 

que as mesmas se encontram, construindo assim uma grande zona de influência, 

protegida por tecnologias extremamente avançadas e um grande poder militar 

(RUSTANDI, 2015). 

Diferentemente da China, “as Filipinas optam pela tentativa de um acordo 

multilateral com os membros da ASEAN para se chegar a uma resolução da questão 

da disputa do Mar do Sul da China (FONSECA, 2017, s/p).” Ademais, como 

representa uma força muito menor que a China, as Filipinas tentam ao máximo, se 

valer das oportunidades de união com outros Estados, na tentativa de uma 

resolução mais assertiva em relação aos Chineses. Vale a pena ressaltar ainda que, 

desde 2016 com a Eleição de Rodrigo Duterte, o país, assim como o Vietnã, tem 

adotado um discurso bem mais brando em relação à China, o que pode ser visto 
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como uma tentativa de aproximação e diálogo para uma melhor negociação (KECK, 

2017). 

 

4.3. Coreia do Sul 

 

A Coreia do Sul, por sua vez apoiada pelos EUA e sendo um ator externo, 

porém de extrema relevância à ASEAN, sugere fortemente que a área reclamada 

pela China continue sendo classificada como “Águas Internacionais”, de modo a não 

restringir as atividades comerciais na região. Vale ressaltar que, como é um país que 

importa a maior parte do petróleo que consome, assim como o Japão, é 

extremamente sensível a qualquer restrição que ocorra na área. Os representantes 

coreanos também prezam pelo não encerramento da comunicação entre os países 

na área, algo que teme ser cortado caso a China comece a vigiar todos que 

trafegam pela área, implementando modernos equipamentos de vigilância. Esses 

acontecimentos fazem com que algo interessante aconteça, embora Japão e Coreia 

tenham relações complicadas, nesses momentos esses países se unem na tentativa 

de um “mar livre de influências” (RUSTANDI, 2015; GLASER, 2015). 

A Coreia do Sul muitas vezes tem um motivo a mais para se indispor com a 

China, já que os sínicos são, atualmente, os maiores parceiros econômicos da 

República Popular Democrática da Coreia, vizinha do Norte que embora tenha se 

aproximado, ainda é a maior ameaça à integridade do Sul e demanda cuidado. 

Recentemente, China e Coreia do Sul tiveram várias indisposições relacionadas aos 

sistemas de segurança e, embora tenham chegado a uma resolução, marcas 

diplomáticas ainda foram deixadas. Ademais, a Coreia tem se apoiado fortemente na 

amizade com os Estados Unidos, deixando a relação com a China ainda mais 

complicada (HUANG, 2017). 

 

4.4.  Indonésia 

 

A Indonésia, embora não tenha reclamado para si qualquer parte das ilhas 

disputadas pelos seus vizinhos, tem se dedicado fortemente à tentativa de ser uma 

ponte entre os interesses dos membros da ASEAN e da China. Graças à capacidade 
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desse Estado, outros acordos foram feitos, mesmo que de forma inicial. (RUSTANDI, 

2015). 

Recentemente o país conseguiu uma posição ainda mais destacada no 

andamento das negociações. A Indonésia se transformou em uma forte parceira 

econômica do Japão, ao mesmo tempo que recebeu um grande apoio da China, em 

relação ao mar.  “A China valoriza os comentários do ministro da Defesa indonésio 

sobre a questão do Mar do Sul da China e manterá a paz e a estabilidade com as 

partes relacionadas, disse […] Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações 

Exteriores chinês” (XINHUA, 2018, s/p). Ainda de acordo com o portal Chinês, os 

representantes sínicos reforçaram que, como abordado pelo ministro da Indonésia, 

todos os países devem trabalhar em função da paz. Dessa forma, a Indonésia se 

transforma em uma agente chave na resolução dos conflitos (XINHUA, 2018, s/p). 

 

4.5. Vietnã 

 

O Vietnã e as Filipinas representavam a maior fonte de oposição às ações 

chinesas no Mar do Sul. Entretanto, com a eleição de Duterte nas Filipinas, o Vietnã 

tem se visto cada vez mais sozinho nas disputas marítimas. Dessa forma, algo 

curioso aconteceu, após anos de rivalidade devido os acontecimentos da Guerra do 

Vietnã, o ministro de Relações Exteriores vietnamita visitou o Ministro de Defesa dos 

Estados Unidos em 2017. Isso mostra que o país vem se aproximando 

gradativamente dos estadunidenses na tentativa de garantir seus interesses na área, 

indo diretamente contra os interesses chineses. 

 

Enquanto na capital filipina decorriam batalhas diplomáticas no 
âmbito do fórum da ASEAN, o ministro da Defesa vietnamita, Ngo 
Xuan Lich, se encontrou em Washington com seu homólogo norte-
americano James Mattis.(SPUTNIK, 2017, s/p). 

 

Embora fique clara essa aproximação, no final de 2017, China e Vietnã 

chegaram a um acordo pacífico após um longo diálogo. Entretanto, resta saber se 

esse acordo se cumprirá e se realmente abrange as demandas de ambas as partes. 

De qualquer forma, o Vietnã continua sendo um parceiro militar dos EUA e terá que 

conciliar os interesses chineses, já que firmaram esse acordo, e estadunidenses, já 

que se aproximaram nos últimos anos do país norte-americano. Por fim, pode ser 
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que esses acordos entre Vietnã e China, sejam mais uma tentativa do Vietnã em se 

aproximar da China e salvaguardar suas áreas no Mar do Sul. 

5. QUESTÕES RELEVANTES NA DISCUSSÃO 

 

As discussões podem tomar vários rumos, entretanto, as questões mais 

relevantes para o comitê são: 

 O que são as Ilhas Artificiais? Como criar uma definição universal? 

 As Ilhas artificiais podem ser consideradas território chinês legítimo? 

 Como regulamentar a criação das mesmas? 

 Até que ponto os países estariam dispostos a negociar a sua influência nas 

porções de terras naturais? 

 Quais são as áreas geográficas que estão sob os acordos do Código de 

Conduta? Ele se aplica sobre todo o Mar, ou somente sobre os arquipélagos? 

 Como administrar as Zonas Econômicas Exclusivas das Ilhas Artificiais? 

 Quais meios serão utilizados para monitorar a implementação do Código?  

 Como contornar a falta de ferramentas de cumprimento das resoluções e 

arbitragem da ASEAN? 

 De que forma resolver esses impasses na ASEAN, sem recorrer necessariamente 

a outros meios supranacionais de resolução de conflitos? 

 Como resolver os impasses de forma diplomática sem escalar os conflitos? 

 Qual é o melhor destino para o Mar do Sul?  
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7. TABELA DE REPRESENTAÇÕES 

 

REPRESENTAÇÕES DEMANDA 

Austrália  

Bangladesh  

Brunei  

Camboja  

Canadá  

República Popular da China  

Coreia do Norte  

Coreia do Sul  

Estados Unidos  

Filipinas  

Índia  

Indonésia  

Japão  

Laos  

Malásia  

Mercosul  

Mongólia  

Myanmar  

Nova Zelândia  

Papua-Nova Guiné  

Paquistão  
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Reino Unido  

Rússia  

Singapura  

Sri-Lanka  

Tailândia  

República da China (Taiwan)  

Timor Leste  

União Europeia  

Vietnã  

TOTAL DE DELEGAÇÕES 30  

 

 


