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Países que aplicaram sanções contra a Rússia1 

 
1 Este material é meramente informativo e foi elaborado exclusivamente com base em informações disponíveis 
publicamente, não devendo ser interpretado como aconselhamento jurídico ou como orientação sobre direito 
estrangeiro. 
2 Disponível em: < https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608 >, < 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists >, < 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0628 > e < https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0607>  . Acesso em 04.03.2022. 
4 Disponível em> https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220303. Acesso 
em 04/03/2022 

País e 
Organizações Objeto da Sanção Sujeitos Atingidos 

Estados Unidos2 • Bloqueio de acesso aos bancos e 
instituições financeiras russas e 

bielorrussas (i.e Sberbank of Russia, 
VTB Bank etc.) ao mercado financeiro 

dos Estados Unidos; 

• Adoção de medidas que impedem o 

Banco Central da Rússia (“BCR”) de 
realizar transações em dólar, bem como 

proibição de qualquer transação com o 
BCR, o Ministério das Finanças e o 

Fundo Nacional de Investimentos 

Russos; 

• Proibição aos bancos norte-americanos 
de realizarem a liberação de 

financiamento de crédito para empresas 
estatais russas;  

• Controle sob as exportações e 

importações de produtos tecnologia e de 

materiais relacionados aos setores de 
defesa, aeronáutica, energia e 

infraestrutura; 

• Suspensão de importação de produtos 
russos (i.e vodka, diamantes e frutos do 

mar);  

• Proibição e restrição de transações 
comerciais com a Rússia, com foco no 

setor energético; 

A lista de pessoas físicas e 

jurídicas sancionadas pode ser 

consultada na Russia-related 
General License 154. De maneira 

geral, a lista inclui: 

• Instituições financeiras 
russas; 

• Empresas russas; 

• Empresas bielorrussas; 

• Setores de defesa, 

aeronáutica, energia, 
tecnologia e infraestrutura; 

• Empresários, ministros e 

parlamentares ligados ao 

governo da Rússia ou 
Bielorrússia.  

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0628
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220303
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O SWIFT (“Serviço de Telecomunicações Financeiras Interbancárias”) é um sistema que permite o 
pagamento e a transferência de recursos entre instituições de países diferentes, padronizando as 
informações financeiras. O Swift reúne cerca de 11 mil instituições financeiras conectadas em mais de 200 
países e territórios, sendo, portanto, fundamental para os pagamentos internacionais. 

5 Disponível em: < https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia#full-publication-
update-history> , < https://www.gov.uk/government/news/uk-imposes-sanctions-on-belarus-for-its-role-in-
the-russian-invasion-of-ukraine> , < https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-
economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-
federation#:~:text=transparency%20and%20accountability-
,UK%20Statement%20on%20Further%20Economic%20Sanctions%20Targeted%20at%20the%20Central,the
%20Russian%20Federation%20(CBR) > , < https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/reino-unido-impoe-
mais-sancoes-contra-cidadaos-russos-e-bielorrussos/ > , < 
https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2022/03/15/reino-unido-anuncia-novas-sancoes-contra-a-russia-e-
taxa-importacao-de-vodka.htm >  . Acesso em 21.03.2022. 
6 Disponível em> https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/205/contents/made . Acesso em 04/03/2022 

• Impedimento de acesso ao mercado 

financeiro e bloqueio de bens de 
propriedade de indivíduos relacionados 

ao governo russo, incluindo 

empresários, ministros, membros do 
parlamento e seus parentes;  

• Retirada do status da Rússia de “nação 

mais favorecida” para relações 
comerciais com os EUA;  

• Bloqueio do sistema SWIFT3 para 

instituições financeiras russas e 

bielorrussas. 

Reino Unido5 • Bloqueio de acesso ao mercado 

financeiro do Reino Unido a instituições 

financeiras russas (i.e Sberbank, VTB 
Bank, IS Bank, Rossiya, General Bank 

Black Sea Bank etc.); 

• Congelamento de ativos do VTB Bank no 
Reino Unido; 

• Impedimento de realização de 

transações com o BCR; 

• Congelamento de bens, restrição de 

acesso ao mercado financeiro e 
proibição de viagens ao Presidente 

(Vladimir Putin) e aos indivíduos 
relacionados ao governo russo, incluindo 

empresários, ministros, membros do 

parlamento e seus familiares, como 
ochanceler russo (Sergei Lavrov); 

A lista de pessoas físicas e 

jurídicas sancionadas pode ser 
consultada na Russia 
(Sanctions) (EU Exit)6. De 
maneira geral, a lista inclui: 

• Instituições financeiras 

russas; 

• Cidadãos russo e 

bielorussos; 

• Entidades públicas e 
privadas; 

• Empresas dos setores de 

tecnologia, comunicação, 
infraestrutura e defesa; 

• Empresas do setor militar da 

Rússia e Bielorrússia;  

https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia#full-publication-update-history
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia#full-publication-update-history
https://www.gov.uk/government/news/uk-imposes-sanctions-on-belarus-for-its-role-in-the-russian-invasion-of-ukraine
https://www.gov.uk/government/news/uk-imposes-sanctions-on-belarus-for-its-role-in-the-russian-invasion-of-ukraine
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-federation#:~:text=transparency%20and%20accountability-,UK%20Statement%20on%20Further%20Economic%20Sanctions%20Targeted%20at%20the%20Central,the%20Russian%20Federation%20(CBR)
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-federation#:~:text=transparency%20and%20accountability-,UK%20Statement%20on%20Further%20Economic%20Sanctions%20Targeted%20at%20the%20Central,the%20Russian%20Federation%20(CBR)
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-federation#:~:text=transparency%20and%20accountability-,UK%20Statement%20on%20Further%20Economic%20Sanctions%20Targeted%20at%20the%20Central,the%20Russian%20Federation%20(CBR)
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-federation#:~:text=transparency%20and%20accountability-,UK%20Statement%20on%20Further%20Economic%20Sanctions%20Targeted%20at%20the%20Central,the%20Russian%20Federation%20(CBR)
https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-further-economic-sanctions-targeted-at-the-central-bank-of-the-russian-federation#:~:text=transparency%20and%20accountability-,UK%20Statement%20on%20Further%20Economic%20Sanctions%20Targeted%20at%20the%20Central,the%20Russian%20Federation%20(CBR)
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/reino-unido-impoe-mais-sancoes-contra-cidadaos-russos-e-bielorrussos/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/reino-unido-impoe-mais-sancoes-contra-cidadaos-russos-e-bielorrussos/
https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2022/03/15/reino-unido-anuncia-novas-sancoes-contra-a-russia-e-taxa-importacao-de-vodka.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2022/03/15/reino-unido-anuncia-novas-sancoes-contra-a-russia-e-taxa-importacao-de-vodka.htm
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7 Disponível em: < https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/ 
> e < https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-
sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en >. Acesso em 04.03.2022. 
8 Disponível em> https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/  . Acesso em 04/03/2022 

• Congelamento de bens, restrição de 

acesso ao mercado financeiro e 
proibição de viagens contra cidadãos 

bielorrussos;  

• Impedimento de determinadas pessoas 

físicas e jurídicas russas (públicas e 
privadas) de obterem fundos britânicos; 

• Limitação de acesso aos valores 

depositados nas contas bancárias 
britânicas a cidadãos russos; 

• Limitação das importações e 

exportações de tecnologia, de artigos de 
luxo e de materiais relacionados aos 

setores de defesa, aeronáutica, energia 

e infraestrutura ; 

• Aumento da taxação para importação de 

produtos russos (i.e vodka); 

• Bloqueio do espaço aéreo à companhia 
aérea Aeroflop; 

• Bloqueio da entrada de navios com 

bandeira russa, particulares ou privados, 
em portos do Reino Unido.  

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos e 
bielorrussos; 

• Navios russos. 

União Europeia7 • Sanções financeiras que atingem 

aproximadamente 70% do setor 
bancário russo e das principais 

empresas estatais Russas; 

• Proibição de qualquer transação com o 

BCR; 

• Congelamento de bens e restrição de 
acesso ao mercado financeiro ao 

Presidente (Vladimir Putin) e aos 
indivíduos relacionados ao governo 

russo, incluindo empresários, ministros, 

membros do parlamento e seus 
parentes; 

• Proibição de financiamentos comerciais 

a empresas públicas e privadas russas, 

A lista de pessoas físicas e 
jurídicas sancionadas pode ser 

consultada na List of persons 
and entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine8. De 
maneira geral, a lista inclui: 

 

• Instituições financeiras 

russas; 

• Empresas russas estatais e 
privadas;  

• Setores de tecnologia, 

defesa, energia, 
infraestrutura e transporte; 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
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sendo a restrição total para empresas 
ligadas ao setor militar; 

• Proibição para agências de classificação 

de crédito do bloco de emitir 

classificação para a Rússia e empresas 
russas;  

• Proibição de investimentos no setor de 

energia russo;  

• Limitação do acesso ao mercado 
financeiro de diversos empresários, 

alguns cidadãos russos, ministros e 

parlamentares; 

• Controle sob as exportações e 

importações de tecnologia, bens de 

luxo, produtos siderúrgicos e de 
materiais relacionados aos setores de 

defesa, energia, infraestrutura e 
transporte entre a Rússia e os países do 

bloco europeu; 

• Extensão à Belarus das restrições de 

exportação para bens de dupla utilização 
com a Rússia e de alguns setores 

econômicos específicos (i.e setor militar, 
tecnológico e de defesa); 

• Banimento dos veículos de mídia 

estatais russas Today e Sputnik e suas 

subsidiárias; 

• Fechamento do espaço aéreo da União 
Europeia para aeronaves de propriedade 

russa, bem como proibição de 
exportação, venda, fornecimento ou 

transferência de peças e equipamentos 
de aeronave para a Rússia; 

• Proibição das prestações de serviços de 

reparo, manutenção ou financeiros 

relacionados ao setor aéreo Russo; 

• Retirada do status da Rússia de “nação 
mais favorecida” para relações 

comerciais com a EU; 

• Bloqueio do sistema SWIFT para 
instituições financeiras russas e 

bielorrussas. 

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos; 

• Aeronaves russas. 
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9 Disponível em: < https://www.deutschland.de/en/news/comprehensive-sanctions-package-against-russia  >. 
Acesso em: 04.03.2022. 
10 Disponível em: < https://www.pm.gov.au/media/economic-measures-against-russia-and-lethal-military-
equipment-
ukraine#:~:text=So%20far%20Australia%20has%20sanctioned,Putin's%20illegal%20and%20violent%20amb
itions. >, <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-
sanctions-regime>, < https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-australia-prohibits-export-aluminium-ores-
alumina-and-related-products-russia >, < https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions >   
. Acesso em 21.03.2022. 
11  Disponível em: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list. Acesso 
em 04.03.2022 

Alemanha9 • Além do pacote de sanções anunciadas 

pela União Europeia, a Alemanha 
também interrompeu a certificação do 

gasoduto Nord Stream 2. 

• Como membro da União 

Europeia, a Alemanha adota 
a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

 

• Nord Stream 2. 

 

Austrália10 • Bloqueio do sistema Swift para bancos 

russos;  

• Proibição imediata das exportações 
australianas de alumina e minérios de 

alumínio (incluindo bauxita) para a 

Rússia 

• Bloqueio de acesso ao mercado 
financeiro australiano a instituições 

financeiras russas; 

• Limitação de relacionamentos comerciais 
com mais de 443 pessoas, incluindo 

membros do parlamento e empresários 
russos e de 33 entidades ligadas ao 

setor militar russo e indivíduos e 

entidades da Bielorrússia que auxiliaram 
a invasão a Ucrânia; 

• Congelamento de bens, restrição de 

acesso ao mercado financeiro e 
proibição de viagens ao Presidente 

(Vladimir Putin) e aos indivíduos 

relacionados ao governo russo, incluindo 
empresários, ministros, e membros do 

parlamento; 

A lista de pessoas físicas e 
jurídicas sancionadas pode ser 

consultada em Consolidated 
List11 e inclui:   

• Instituições financeiras 
russas;  

• Empresas russas ligadas ao 

setor militar, estatais e 
privadas; 

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos e 

bielorrussos.  

file:///C:/Users/is04817/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHBT6K2N/Disponível%20em:%20%3c%20https:/www.deutschland.de/en/news/comprehensive-sanctions-package-against-russia
https://www.pm.gov.au/media/economic-measures-against-russia-and-lethal-military-equipment-ukraine#:~:text=So%20far%20Australia%20has%20sanctioned,Putin's%20illegal%20and%20violent%20ambitions
https://www.pm.gov.au/media/economic-measures-against-russia-and-lethal-military-equipment-ukraine#:~:text=So%20far%20Australia%20has%20sanctioned,Putin's%20illegal%20and%20violent%20ambitions
https://www.pm.gov.au/media/economic-measures-against-russia-and-lethal-military-equipment-ukraine#:~:text=So%20far%20Australia%20has%20sanctioned,Putin's%20illegal%20and%20violent%20ambitions
https://www.pm.gov.au/media/economic-measures-against-russia-and-lethal-military-equipment-ukraine#:~:text=So%20far%20Australia%20has%20sanctioned,Putin's%20illegal%20and%20violent%20ambitions
https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime
https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime
https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-australia-prohibits-export-aluminium-ores-alumina-and-related-products-russia
https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-australia-prohibits-export-aluminium-ores-alumina-and-related-products-russia
https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions
https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list
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12 Disponível em: https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/page3e_001171.html e < 
https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000371.html  >. Acesso em 21.03.2022. 
13 Disponível em: < https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-
relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng >, 
<https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html> ,  
<https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=eng>. Acesso em: 
21.03.2022. 
14 Disponível em> https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html . Acesso em 
04.03.2022 

• Proibição de viagens de cidadãos russos 

à Austrália.  

Japão12 • Congelamento de ativos e suspensão de 
vistos para pessoas e organizações 

russas definidas pelo governo japonês; 

• Congelamento de ativos financeiros de 
bancos russos (VEB.RF, Promsvyazbank, 

Bank Rossiya) e indivíduos ligados ao 

governo da Rússia, incluindo o 
presidente (Vladimir Putin); 

• Restrição de transações com o BCR; 

• Proibição de exportações para 

organizações russas de materiais 
relacionados ao setor militar; 

• Proibição de negociação de títulos da 

dívida soberana russa;  

• Limitação de importações sobre bens de 

uso geral, conforme a lista internacional 
de itens controlados. 

• Instituições financeiras 
russas;  

• Empresas russas estatais e 

privadas ligadas ao setor 
militar;  

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos. 

Canadá13 • Proibição da negociação de ativos com o 

BCR e fundos soberanos russos; 

• Limitação de acesso ao mercado 
canadense por mais de 500 indivíduos e 

entidades russas, incluindo ministros e 
empresários incluídos na lista de 

pessoas sancionadas do Canadá; 

• Restrições a 22 altos funcionários do 

Departamento de Defesa de Belarus 
pelo apoio à invasão 

• Cancelamento de permissões de 

exportações para a Rússia de produtos 

A lista de pessoas físicas e 
jurídicas sancionadas pode ser 

consultada em Special Economic 
Measures (Russia) 
Regulations14. De maneira geral, 

a lista inclui: 

• Instituições financeiras 
russas;  

• Empresas russas estatais e 

privadas, principalmente as 
ligadas ao setor militar; 

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos. 

https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/page3e_001171.html
https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000371.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-58/FullText.html
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=eng
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15 Disponível em: < https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87386.html > 
e <  https://www.swissinfo.ch/por/su%C3%AD%C3%A7a-adota-san%C3%A7%C3%B5es-da-ue-contra-a-
r%C3%BAssia/47388378?utm_campaign=teaser-in-
querylist&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o >, 
<https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87677.html>,                                       
< https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87619.html>. Acesso em 
04.03.2022. 
16 Disponível em: <https://www.newsroom.co.nz/russia-must-now-face-consequences-ardern , 
<https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions>. 
Acesso em: 21.03.2022. 

ligados aos setores aeroespacial, de 
tecnologia e de mineração; 

Suíça15 • Adoção integral do pacote de sanções 

imposto pela União Europeia. 

• Adota a List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine. 

Nova Zelândia16 • Proibição de exportação de mercadorias 

para as forças armadas da Rússia; 

• Bloqueio de relações comerciais com a 
Rússia; 

• Proibição de viagens de autoridades 

russas para a Nova Zelândia; 

• Congelamento de bens de 13 indivíduos 
relacionados ao governo russo como a 

Presidente (Vladimir Putin), 
empresários, ministros, membros do 

parlamento e seus parentes. Ademais, 

também foram incluídas 19 entidades na 
lista de sanções específicas da Nova 

Zelândia. 

• Instituições financeiras 

russas; 

• Políticos, empresários, 
ministros e parlamentares 

russos; 

• Empresas russas estatais e 
privadas, principalmente 

aquelas ligadas ao setor 
militar. 

https://www.swissinfo.ch/por/su%C3%AD%C3%A7a-adota-san%C3%A7%C3%B5es-da-ue-contra-a-r%C3%BAssia/47388378?utm_campaign=teaser-in-querylist&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/su%C3%AD%C3%A7a-adota-san%C3%A7%C3%B5es-da-ue-contra-a-r%C3%BAssia/47388378?utm_campaign=teaser-in-querylist&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/por/su%C3%AD%C3%A7a-adota-san%C3%A7%C3%B5es-da-ue-contra-a-r%C3%BAssia/47388378?utm_campaign=teaser-in-querylist&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87677.html
https://www.newsroom.co.nz/russia-must-now-face-consequences-ardern
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17 Disponível em: <https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&s=97420> , 
https://en.mofa.gov.tw/News.aspx?n=1328&sms=273, <https://www.government.is/diplomatic-
missions/embassy-article/2022/02/24/Iceland-strongly-condemns-Russias-attacks-on-Ukraine-/>. Acessado em 
21.03.2022 
18 Disponível em https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/MFA_pdf/MFA-Sanctions-
Evaluation-of-interests.pdf. Acessado em 21.03.2022 
19 Disponível em: <https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&s=97420>. Acesso em 03.03.2022. 
20 Disponível em: https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5308. 
Acessado em 21.03.2022 
21  Disponível em https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5302. 
Acessado em 21.03.2022 
22 Disponível em https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-
Photos/2022/03/20220305-
sanctions#:~:text=SINGAPORE'S%20FINANCIAL%20MEASURES%20IN%20RELATION,activities%20benefiting
%20the%20Russian%20government.. Acessado em 21.03.2022 

Islândia1718 • Bloqueio do sistema Swift para bancos 

russos;  

• Proibição da negociação de ativos com o 
BCR e fundos soberanos russos; 

• Fechamento do espaço aéreo para 

aeronaves russas. 

• Instituições financeiras 

russas; 

• Empresas russas estatais e 
privadas;  

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos; 

• Aeronaves russas. 

Taiwan19 • O país anunciou que irá aderir às 
sanções econômicas contra a Rússia, 

mas não especificou quais medidas 

serão tomadas.  

N/A 

Coréia do Sul2021 • Bloqueio do sistema Swift para bancos 
russos;  

• Proibição da negociação de ativos com o 

BCR e fundos soberanos russos; 

• Suspensão de investimentos na Rússia; 

 

• Instituições financeiras 
russas; 

• Empresas russas estatais.  

 

Singapura22 • Proibição da negociação de ativos com o 

BCR e fundos soberanos russos; 

• Impedimento de exportação de 
Singapura; 

• Suspensão de investimentos na Rússia; 

• Limitação das transações comerciais 

com a Rússia em relação aos setores de: 

• Instituições financeiras 

russas; 

• Empresas russas estatais.  

 

https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&s=97420
https://en.mofa.gov.tw/News.aspx?n=1328&sms=273
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2022/02/24/Iceland-strongly-condemns-Russias-attacks-on-Ukraine-/
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2022/02/24/Iceland-strongly-condemns-Russias-attacks-on-Ukraine-/
https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/MFA_pdf/MFA-Sanctions-Evaluation-of-interests.pdf
https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/MFA_pdf/MFA-Sanctions-Evaluation-of-interests.pdf
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5308
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5302
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/03/20220305-sanctions#:~:text=SINGAPORE'S%20FINANCIAL%20MEASURES%20IN%20RELATION,activities%20benefiting%20the%20Russian%20government
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/03/20220305-sanctions#:~:text=SINGAPORE'S%20FINANCIAL%20MEASURES%20IN%20RELATION,activities%20benefiting%20the%20Russian%20government
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/03/20220305-sanctions#:~:text=SINGAPORE'S%20FINANCIAL%20MEASURES%20IN%20RELATION,activities%20benefiting%20the%20Russian%20government
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/03/20220305-sanctions#:~:text=SINGAPORE'S%20FINANCIAL%20MEASURES%20IN%20RELATION,activities%20benefiting%20the%20Russian%20government
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23 Disponível em https://seenews.com/news/albanias-govt-proposes-economic-financial-sanctions-against-
russia-closes-airspace-report-774973. Acessado em 21.03.2022 
24 Disponível em: https://www.llv.li/inhalt/114812/amtsstellen/international-sanctions. Acessado em 21.03.2022 
25 Disponível em https://europeanwesternbalkans.com/2022/02/24/north-macedonia-joins-eus-package-of-
sanctions-against-russia/. Acessado em 21.03.2022 

transporte, energia, petróleo, gás e 
recursos minerais 

• Restrição de transações em 

criptomoedas em relação aos setores 

de: transporte, energia, petróleo, gás e 
recursos minerais. 

Albânia23  • Proibição da negociação de ativos com o 

BCR e fundos soberanos russos; 

• Limitação de acesso ao mercado 
canadense por mais de 654 indivíduos e 

entidades russas, incluindo ministros e 
empresários incluídos na lista de 

pessoas sancionadas do Canadá; 

• Fechamento do espaço aéreo para 

aeronaves russas. 

• Instituições financeiras 

russas; 

• Empresas russas estatais e 
privadas;  

• Setores de tecnologia, 

defesa, energia, 
infraestrutura e transporte; 

• Empresários, ministros e 

parlamentares russos; 

• Aeronaves russas. 

Andorra • Adota o pacote de sanções anunciadas 
pela União Europeia. 

• Adota a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

 

 

Liechtenstein24 • Adota o pacote de sanções anunciadas 
pela União Europeia. 

• Fechamento do espaço aéreo 

• Adota a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

 

• Aeronaves russas. 

Macedônia do 
Note25 

• Adota o pacote de sanções anunciadas 

pela União Europeia. 

 

• Adota a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

 

https://seenews.com/news/albanias-govt-proposes-economic-financial-sanctions-against-russia-closes-airspace-report-774973
https://seenews.com/news/albanias-govt-proposes-economic-financial-sanctions-against-russia-closes-airspace-report-774973
https://www.llv.li/inhalt/114812/amtsstellen/international-sanctions
https://europeanwesternbalkans.com/2022/02/24/north-macedonia-joins-eus-package-of-sanctions-against-russia/
https://europeanwesternbalkans.com/2022/02/24/north-macedonia-joins-eus-package-of-sanctions-against-russia/
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26 Disponível em https://www.fsmgov.org/. Acessado em 21.03.2022 
27 Disponível em https://www.aa.com.tr/en/europe/montenegro-joins-eu-sanctions-against-russia/2521137. 
https://www.cdm.me/english/montenegro-joined-eu-sanctions-against-russia/ Acessado em 21.03.2022. 
28 Disponível em https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/russia_sanctions/id2904511/. Acessado em 21.03.2022 
29 Disponível em: < https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-
suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions >. Acesso em 04.03.2022. 
30 Disponível em: < https://corp.formula1.com/formula-1-statement-on-the-russian-grand-prix/ >. Acesso em 
03.02.2022. 

Micronésia26 • Adota o pacote de sanções anunciadas 

pela União Europeia; 

• Rompeu relações diplomáticas com a 
Rússia. 

 

• Adota a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

 

Montenegro27 • Adota o pacote de sanções anunciadas 
pela União Europeia; 

 

• Adota a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

 

Noruega28 • Adota o pacote de sanções anunciadas 

pela União Europeia; 

 

• Adota a “List of persons and 
entities under EU restrictive 
measures over the territorial 
integrity of Ukraine”. 

FIFA e UEFA29 • Suspensão da participação em todas as 
competições esportivas promovidas pela 

FIFA e pela UEFA. 

• Equipes esportivas 
representativas nacionais ou 

de clubes russos. 

Formula 130 • Suspensão do Grand Prix da Rússia.  • Equipes esportivas 
representativas nacionais ou 

de clubes russos. 

https://www.fsmgov.org/
https://www.aa.com.tr/en/europe/montenegro-joins-eu-sanctions-against-russia/2521137
https://www.cdm.me/english/montenegro-joined-eu-sanctions-against-russia/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/russia_sanctions/id2904511/
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://corp.formula1.com/formula-1-statement-on-the-russian-grand-prix/
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