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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
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O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
política externa paraguaia e que foram veiculadas nos periódicos: 
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 Nos dias 25 e 30 de agosto, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Senado paraguaio rechaçou ingresso da Venezuela no Mercosul 

 
No dia 23 de agosto, a Câmara de senadores do Paraguai colocou-se contra o 
protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul. Os parlamentares 
argumentaram que a entrada venezuelana no bloco ocorreu de maneira 
irregular, pois violou o Tratado de Assunção. Ademais, os congressistas 
afirmaram que o governo da Venezuela, representado pelo presidente Hugo 
Chávez, não cumpre com os requisitos de um país democrático para ser um 
membro pleno do bloco. De acordo com o presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do senado, Miguel Carrizosa, o Paraguai deveria ter sido 
consultado sobre o ingresso do país bolivariano, já que continua um Estado-
membro do bloco, mesmo que suspenso. O senador também relatou que sua 
comissão tem se reunido com congressistas da base oposicionista de outros 
países da região em busca de apoio político. No dia 27, o presidente Federico 
Franco declarou que aceitará a decisão do Congresso e promulgará o rechaço 
ao protocolo (ABC Color – Política – 24/08/2012; ABC Color – Política – 
28/08/2012; IP Paraguay – Política – 23/08/2012; IP Paraguay – Sociedad – 
27/08/2012; La Nación – Política – 24/08/2012; La Nación – Política – 
26/08/2012; La Nación – Política – 28/08/12). 
 
 

Estigarribia destacou princípios diplomáticos na resolução de conflitos 
 

No dia 24 de agosto, durante reunião de chanceleres da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, 
José Félix Fernández Estigarribia, ressaltou a necessidade de se respeitar as 
decisões internas dos países e a importância da negociação diplomática para a 
resolução de conflitos. Ao tratar do asilo político de Julian Assange, o qual foi 
concedido pela embaixada equatoriana na Inglaterra, o chanceler paraguaio 
ratificou a inviolabilidade dos locais diplomáticos, afirmando que estes estão 
consagrados no direito internacional, nos tratados de caráter universal e em 
todos os tratados regionais sobre o tema (IP Paraguai – Política – 23/08/2012; 
ABC Color – Política – 24/08/2012). 
 
 

Franco afirmou que questão paraguaia restringe-se ao Mercosul 
 
No dia 24 de agosto, o presidente Federico Franco afirmou que o Paraguai tem 
o reconhecimento de vários países do norte, da Europa, entre outros, e que o 
problema do país restringe-se ao Mercosul. Segundo o mandatário, a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) entende que a troca de governos 
no Paraguai respeitou a constituição nacional, as leis e a autodeterminação dos 
povos. Ademais, Franco reiterou que não recorrerá à Corte Internacional de 
Justiça de Haia para denunciar a suspensão temporária do Paraguai no 
Mercosul (ABC Color – Política – 24/08/2012; ABC Color – Política – 
26/08/2012; IP Paraguay – Sociedad – 27/08/12). 
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Vice-ministro paraguaio reuniu-se com chanceler no Panamá 

 
Em encontro bilateral no Panamá, o vice-ministro das Relações Exteriores do 
Paraguai, Juan Esteban Aguirre, reuniu-se com o chanceler panamenho, 
Francisco Álvarez de Soto. Aguirre sustentou que as instituições paraguaias 
funcionam normalmente e agradeceu o respaldo do Panamá ao seu país na 
Organização dos Estados Americanos (OEA). As delegações de ambos os 
Estados reiteraram a necessidade de fortalecer os processos de união latino-
americana e de redefinir o futuro da integração regional (ABC Color – Política – 
26/08/2012). 
 
 

Missão da OEA chegou ao Paraguai 
 

No dia 28 de agosto, representantes da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) chegaram ao Paraguai com o intuito de dialogar com as autoridades do 
país sobre a instalação da missão de acompanhamento do pleito eleitoral. No 
mesmo dia, o chanceler José Fernández Estigarribia anunciou que o ex-
presidente da Costa Rica, Óscar Arias, será o chefe da missão (ABC Color – 
Política – 28/08/12; ABC Color – Política – 29/08/2012; IP Paraguay – Política – 
27/08/2012; IP Paraguay – Política – 28/08/2012; La Nación – Política – 
28/08/12; La Nación – Política – 29/08/2012). 
 
 

Angola e Holanda instalaram representação diplomática no Paraguai  
 
No dia 27 de agosto, em Assunção, os embaixadores de Angola e Holanda 
apresentaram suas cartas credenciais ao presidente Federico Franco. O 
Paraguai não possui representação em nenhum desses países (ABC Color – 
Política – 28/08/12; IP Paraguay – Política – 27/08/2012). 
 
 
 
 
 
 
 


