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1 APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA  

 

A mesa diretora do comitê Corte Internacional de Justiça (CIJ) (2017) contará com a 

presença de um diretor geral e três diretoras assistentes, que igualmente auxiliaram no 

processo de formulação do tema do comitê e também deste guia. Assim, é com enorme 

prazer que nos apresentamos aos senhores (as) a seguir. 

 

Guilherme Junglaus – Diretor do Comitê 

Olá, juízes! É com enorme prazer que me apresento como Diretor (Presidente) deste 

comitê. Meu nome é Guilherme Messias Junglaus e estou cursando o sexto período de 

Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).  

Sou originário do Mato Grosso e me mudei para Belo Horizonte para dar início a faculdade, 

uma vez que este curso não existia em meu estado. Tenho um enorme apreço pelo Modelo 

Intercolegial das Nações Unidas, o MINIONU, sendo esta a minha terceira participação. Em 

2015 eu atuei como Voluntário no comitê ACNUR, no qual discutimos a questão dos 

apátridas, em seguida, em 2016, trabalhei como Diretor Assistente na AGNU (2017), em que 

se discutiu o Direito Humanitário Internacional em áreas de conflito. Foi então que, no final 

daquele ano, me candidatei a uma vaga de Diretor e propus como comitê a Corte 

Internacional de Justiça (CIJ). Ao longo da minha graduação me deparei com o Direito 

Internacional e desenvolvi certo interesse por esta área, por este motivo quis oferecer um 

comitê em que esta área de estudo fosse bastante exigida.  

Simular uma corte implica em diversos desafios, que serão mais bem explicados ao 

longo deste guia, mas para superar estes desafios, é preciso somente bastante estudo. O 

caso escolhido para os (as) senhores (as) deliberarem pode gerar, em um primeiro 

momento, muitos questionamentos, mas exemplifica diversas áreas do Direito Internacional 

e por isso será muito interessante estudá-lo. Recomendamos que os senhores fiquem 

atentos às nossas mídias sociais. Estamos presentes com uma página no Facebook e um 

blog, compartilhando diversas informações com os senhores acerca do tema do comitê. 

Então, é necessário que todos os delegados visitem estas duas páginas com frequência até 

outubro, pois muito conteúdo ainda será discutido por nós para que a simulação ocorra da 

melhor forma nos dias do MINIONU. Além disso, qualquer dúvida pode ser enviada para 

nosso e-mail1. Aguardamos todos vocês! 

                                                      
1
 18minionucij@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/CIJ2017/
https://minionupucmg.wordpress.com/category/cij-2017/
https://minionupucmg.wordpress.com/category/cij-2017/
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Laís França – Diretora Assistente 

Prezados (as) juízes (as), me chamo Laís França Guimarães, sou uma das diretoras 

assistentes do comitê da Corte Internacional de Justiça do 18º MINIONU, e desejo que 

todos vocês sejam bem vindos nesse tão prestigiado evento. Sou graduanda do quinto 

período do curso de Relações Internacionais na PUC Minas e na 17ª edição do MINIONU 

tive a oportunidade de participar como voluntária do comitê em francês Congrès de Vienne 

(CV), que se tornou uma das melhores experiências acadêmicas da minha vida, 

colaborando assim para minha participação nesta edição como diretora assistente. Tenho 

certeza que esse ano será mais uma incrível experiência tanto para mim quanto para toda 

equipe e delegados, espero contribuir com o meu máximo para o sucesso do comitê e como 

sempre aprender muito com todos vocês. Estou certa que essa também será uma das 

experiências mais ricas de suas vidas e colaborarei para que isso aconteça.  

 

Nathalia Antonieta – Diretora Assistente 

 Sejam bem-vindos juízes (as)! Meu nome é Nathalia Antonieta de Campos Avellar, 

tenho 19 anos. Eu estarei no 3º período de Relações Internacionais na PUC Minas durante o 

período do evento. Meu primeiro contato com o MINIONU foi em 2014 como delegada, 

desde então não saí dele. Ano passado eu pude participar como voluntária do UNESCO 

(2016) em que foi discutido a inovação e internacionalização da educação. Foi incrível 

aprender mais sobre cada desafio que a educação enfrenta e a diversidade da mesma, além 

de aprender com a participação dos delegados e me surpreender com cada um deles, 

sendo, portanto, uma experiência indescritível. Este ano sou Diretora Assistente da Corte 

Internacional de Justiça e estou ansiosa para aprender mais sobre o tema e aguardando 

para conhece-los. 

 

Aimara Terena – Diretora Assistente 

 Olá, juízes (as), meu nome é Aimara Cobério Terena de Aguiar, estou cursando o 

sexto período de Relações Internacionais na PUC MINAS. Desde que ingressei no ensino 

superior me apaixonei pelo mundo das simulações, e diante disso atuo novamente como 

Diretora Assistente. Na 17ª edição do MINIONU fui Diretora Assistente do comitê da 

UNESCO(2016) onde debatemos sobre a inovação e internacionalização da educação. Foi 

uma experiência extraordinária, que me engrandeceu não apenas no quesito acadêmico, 

mas também no pessoal, e acredito que o 18º MINIONU será maravilhoso e de grande 

ensinamento para todos nós. Faremos o que for preciso para tornar esse momento incrível e 

compartilhar com vocês esse mundo esplêndido que é o mundo das simulações. 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA: O CASO IRÃ V. ESTADOS UNIDOS  

 

 O tema deste comitê é, em um aspecto mais amplo, o Direito Internacional Público. 

Esta é a área do direito que “cuida das relações entre os Estados em suas múltiplas formas, 

abrangendo desde a guerra até os satélites artificiais, e regula as operações das muitas 

instituições internacionais” (SHAW, 2010, p. 2). Na busca de um órgão e de um caso que 

tivessem as capacidades necessárias para a devida simulação da aplicação deste direito, 

escolheu-se a Corte Internacional de Justiça (CIJ), que será explicada detalhadamente mais 

a frente, e, como caso escolheu-se o caso que se encontra ainda como pendente, ou seja, 

ainda não foi finalizado, que se iniciou em junho de 2016 pelo Irã, ao acionar a CIJ, e se 

intitula por: República Islâmica do Irã v. Estados Unidos da América – Certos ativos 

iranianos2.   

O Irã alega à Corte que o governo dos Estados Unidos da América (EUA) adotou 

uma série de medidas que violaram o Tratado de Amizade, Relações Econômicas, e Direitos 

Consulares que ambas as partes assinaram em Teerã em 15 de agosto de 1955 e que 

entrou em vigor em 16 de junho de 1957. Estas medidas, segundo o país  

 

“geraram e estão gerando uma diversidade de impactos sob a capacidade 
do Irã e de empresas iranianas (incluindo empresas estatais) de exercerem 
seus direitos de controlar e desfrutar suas propriedades, incluindo 
propriedade localizada fora do território do Irã / dentro do território dos 
Estados Unidos” (ICJ, s/d, tradução nossa

3
).  

 

Outro ponto importante a ser ressaltado aqui é o questionamento se este tratado é 

considerado um documento internacional vigente, se for, pelo menos juridicamente, ambos 

os países deveriam ter um reconhecimento mútuo de suas responsabilidades perante o que 

foi acordado no mesmo, e, deveriam, então, praticá-las (SPUTNIK BRASIL, 2016). No direito 

internacional existe um princípio fundamental, que é conhecido por responsabilidade dos 

Estados, ele define que “toda vez que um Estado comete um ato internacional ilícito contra 

outro Estado, cria-se responsabilidade internacional entre os dois” (SHAW, 2010, p. 572). 

Assim, quando se viola o que é considerado uma obrigação internacional inicia-se uma 

exigência de reparação. Para existir tal responsabilidade é necessário que haja uma 

obrigação jurídica internacional vigente entre dois Estados – existência de um tratado 

vigente por exemplo; haja “um ato ou omissão que viole essa obrigação e seja atribuído ao 

                                                      
2 No original, certain iranian assets 
3 “(...) have had, and/or are having a serious adverse impact upon the ability of the Iran and of Iranian 

companies (including Iranian State-owned companies) to exercise their rights to control and enjoy 
their property, including property located outside the territory of Iran/within the territory of the USA.” 



6 
 

Estado responsável”; e, finalmente, “que tenha resultado perda ou dano desse ato ou 

omissão ilegal” (SHAW, 2010, p.574). 

Ademais, o Irã só conseguiu ir à Corte e alegar violação no Tratado de 55 pois o 

mesmo discorre sobre a possibilidade de ir a CIJ caso haja divergência entre os dois 

estados assinantes. No Artigo XXI do Tratado de 55 ficou definido que:  

 

“qualquer disputa entre as Altas Partes Contratantes sobre a interpretação 
ou aplicação do presente Tratado, não satisfatoriamente ajustado pela 
diplomacia, deverá ser submetida a Corte Internacional de Justiça, a menos 
que as Altas Partes Contratantes concordem com a liquidação por outro 
meio pacífico.” (ICJ, 2006, tradução nossa

4
).  

 

  Além disso, outro fator que contribui para o argumento de permissão do julgamento 

pela CIJ do caso é o Artigo 36 (1) do Estatuto da Corte que alega que este Tribunal tem 

jurisdição5 sobre casos em que as partes citem a Corte em Tratados e Convenções que 

estejam em vigor. Somado a isto, para entender se a Corte tem ou não jurisdição sobre o 

caso deve-se questionar o Artigo 35 (1) de seu estatuto, o qual alega que ela estará aberta 

somente aos Estados que são parte do seu estatuto. O que se pode alegar então é se os 

Estados Unidos e/ou o Irã seriam partes do mesmo ou não mas, tal argumento pode não ser 

suficiente. Isto porque, quando os 193 membros (Estados) da Organização das Nações 

Unidas ratificaram a chamada Carta da ONU (documento que deu origem a organização), 

mesmo que eles não tivessem sido partes do estatuto supracitado eles automaticamente se 

submeteram a CIJ e consequentemente ao seu estatuto. Isto se evidencia no Artigo 93 (1) 

da Carta da ONU que diz que todos os membros das Nações Unidas são ipso facto6 partes 

do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Sendo assim, o Irã pede à Corte para que a 

mesma análise o caso, pois afirma que outros mecanismos de solução, como a diplomacia, 

foram tentados mas não obtiveram sucesso (ICJ, 2016).  

Segundo o Irã as violações dos Estados Unidos ao Tratado de Amizade dizem 

respeito a alguns fatores. Houve (1) falha dos EUA em reconhecer o status jurídico 

separado das empresas iranianas, incluindo das estatais, o país (2) tratou de maneira 

injusta e discriminatória estas empresas e suas propriedades o que lhes gerou prejuízo, (3) 

falhou em dar suporte, proteção e segurança devidos à estas empresas, que são previstos 

pelo próprio Direito Internacional, (4) desapropriou propriedades destas empresas, (5) falhou 

em conceder com estas empresas, inclusive com o Banco Central Iraniano, a liberdade de 

acesso à cortes estadunidenses o que anulou as imunidades que estas entidades tinham 

                                                      
4 “Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the 

present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court 
of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means.” 
5 Olhar Anexo B. 
6 Pelo próprio fato; como consequência obrigatória do fato.  
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garantidas pelo Direito Costumeiro Internacional, (6) falhou em respeitar o direito destas 

empresas em adquirir e dispor de suas propriedades, (7) aplicou restrições a estas 

entidades a casos de pagamentos e transferências de fundo para ou a partir dos EUA, e, por 

fim, (8) interferiu na liberdade de comércio entre os EUA e o Irã (ICJ, p. 2, s/d). 

Ao submeter o caso ao Tribunal, o Irã afirmou que dentre todos estes fatos 

apresentados anteriormente, historicamente os Estados Unidos o consideraram como um 

país terrorista ou que pelo menos apoia o terrorismo. Esta posição é negada pelo estado 

iraniano, visto que, além de o país não se autocaracterizar como terrorista, ele alega que 

este tipo de comportamento não é condizente entre países que possuem responsabilidades 

definidas com base em um Tratado de Amizade, tal como é o caso (ICJ, 2016). 

Seguindo esta lógica, o Irã afirma ter sofrido, estar sofrendo e que irá ainda sofrer 

apreensões de ativos financeiros pelos Estados Unidos que já lhe geraram danos de mais 

de 56 bilhões de dólares. Isto seria em decorrência da alegação de envolvimento do Irã em 

vários atos terroristas, por exemplo, em 9 de março de 2016 que uma corte do estado de 

Nova York ordenou o Irã a pagar 10.5 bilhões de dólares a famílias de pessoas que 

perderam suas vidas nos atentados de 11 de setembro (ICJ, p. 3, 2016). 

Pode-se dizer que há indícios e suspeitas de que os Estados Unidos tenham 

bloqueado este dinheiro com o intuito de que ele seja utilizado na indenização de vítimas do 

terrorismo que, segundo o estado americano, foi realizado pelo Irã ou por grupos armados 

apoiados pelo Irã. Com isso, o Irã nega os atos terroristas e acusa os Estados Unidos de 

usar este argumento como uma desculpa para obter o dinheiro iraniano por meio de uma 

decisão da Suprema Corte estadunidense tomada em abril de 2016 que manteve dois 

bilhões de dólares de fundo do Banco Central Iraniano congelados nos Estados Unidos 

(HERBERT SMITH FREEHILLS, 2016).  

Isto tudo representa e exemplifica a alegação do Irã de que os Estados Unidos 

adotaram diversas medidas legislativas e administrativas domésticas, tais como a imposição 

de pagamentos supracitados, que infringiram diretamente interesses do Irã e destas 

entidades do Irã. Ademais, como citado, estas empresas vigoradas com o Tratado de 

Amizade possuem imunidade, ou seja, graças a esse direito que foi acordado, nenhum ato 

judicial decidido internamente por cortes estadunidenses, que afete o Irã ou as entidades 

protegidas por esta imunidade, poderia ser posto em prática. Assim, segundo o Irã estas 

medidas violam este direito à imunidade que é concedido graças ao Tratado de 55 (ICJ, 

2016).  

Tendo em mente este cenário, uma análise viável sobre um possível veredicto da 

Corte, é perceber e então entender que a atuação da Corte pode ser limitada a basicamente 

julgar sobre a interpretação ou aplicação do Tratado de Amizade, visto que sua jurisdição 

não é competente de dissertar sobre questões mais amplas de quaisquer violações do 
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Direito Internacional alegadas pelo Irã que não sejam levadas em consideração no Tratado 

(HERBERT SMITH FREEHILLS, 2016). Portanto, é por esse motivo que deve-se buscar 

entender primeiramente o que é e a importância de um tratado para então debruçar-se mais 

a fundo no Tratado de 1955.  

 

2.1 O Tratado de Amizade de 1955 e a sua violação alegada 

  

 Um Tratado, também conhecido como convenção internacional, é “a criação de 

acordos escritos pelos quais os Estados participantes obrigam-se legalmente a agir de 

determinada maneira ou a estabelecer entre si determinadas relações. É declarada uma 

série de condições e arranjos que as partes se obrigam a pôr em prática” (SHAW, p. 74, 

2010). Para alguns autores o Tratado é a fonte principal do direito internacional, isto porque 

ele exige o consentimento expresso por parte dos assinantes. Além disso, ao estudar 

tratados internacionais sempre se faz relevante citar a Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados de 1969 que definiu o princípio fundamental do direito dos tratados, que é o 

fato dos mesmos serem de cumprimento obrigatório para as partes envolvidas além de 

deverem ser cultuados de boa-fé. Isto se expressa na frase em latim pacta sunt servanda 

expressa no Artigo 26 da Convenção, a qual pode ser traduzida por: os contratos assumidos 

devem ser respeitados (SHAW, 2010). 

 As fontes do direito internacional7 estão expressas no Artigo 38 (1) do Estatuto da 

Corte Internacional como “dispositivos que operam dentro do sistema jurídico num nível 

técnico; excluem-se assim as fontes últimas ou mediatas, como a razão ou a moral, bem 

como as fontes secundárias e funcionais, como as bibliotecas e revistas jurídicas” (SHAW, 

p.56, 2010). Desse modo, as fontes que expressam o processo de surgimento das normas 

do Direito Internacional são: os tratados internacionais; o costume internacional; os 

princípios gerais de direito; decisões judiciais e a doutrina dos publicistas renomados do 

Direito Internacional (SHAW, 2010).  

 Sabendo disso, é válido agora entender como o Irã avalia que os EUA violaram o 

Tratado de Amizade de 55. Isto será apresentado segundo o documento que foi entregue à 

Corte em 2016 e deu início ao processamento do caso. No Artigo III (1) deste Tratado é 

declarado que as empresas de ambos os países devem ter seu status jurídico reconhecido 

quando estiverem dentro do território da outra parte, ou seja, do outro país. Sendo assim, 

para o Irã, seu Banco Central e todas as outras empresas iranianas se encaixam como uma 

dessas empresas que deveriam ter esse status reconhecido. Sendo assim, não deveriam ter 

sido alvo de julgamento em cortes americanas. Segundo o estado iraniano, estas ações 

                                                      
7 Olhar Anexo B. 
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feitas pelos Estados Unidos ameaçam estas empresas, e prejudicam o Banco Central dado 

que houve um bloqueio de ativos deste banco por uma corte interna americana (ICJ, p.13, 

s/d). 

 Com base no Artigo III (2) do Tratado de Amizade, o Irã alega que os EUA violaram o 

Tratado ao negar a imunidade ao Banco Central iraniano e a outras empresas iranianas que 

elas teriam direito. Alega que os Estados Unidos violaram o direito delas de liberdade de 

acesso as cortes americanas para terem capacidade de se defenderem (ICJ, P.14, s/d). 

 Segundo o Irã, o Tratado também foi violado ao se analisar o Artigo IV (1), que diz 

que as partes assinantes deveriam sempre tratar uns aos outros de maneira justa e 

equitativa, sendo que isto se estenderia as empresas de ambos os Estados. Dessa maneira, 

o Irã alega que o tratamento dado as suas empresas, incluindo o Banco Central, tem sido 

injusto e discriminatório, impedindo, por parte destas empresas, de exercerem seus direitos 

adquiridos com o Tratado (ICJ, p.14, s/d).  Já no Artigo IV (2), ficou definido que as 

propriedade e empresas de ambas as partes deveriam receber total proteção e segurança 

quando em território do outro. O que o Irã alega é que, especificamente o seu Banco Central 

não obteve tal proteção (ICJ, p, 15, s/d).  

 Ademais, o Irã afirma que o tratamento dado ao Banco Central e a outras empresas 

iranianas interfere  no Artigo 5 (1) do Tratado de 55, uma vez que no artigo ficou explicitado 

que as empresas de ambas as partes, quando instaladas em território do outro, deveriam ter 

a permissão de comprar ou adquirir propriedades pessoais de qualquer tipo, e dispor de 

qualquer que seja esta propriedade para poderem, por exemplo, vendê-la.  Sobre o Artigo 

VII (1) do Tratado, declarou-se que nenhuma das partes contratantes deveria impor 

restrições ao pagamento e às remessas de fundos que se destinam entre ambas as partes 

do Tratado. Definiu-se como exceção os casos aprovados e solicitados de pagamentos, por 

exemplo, pelo Fundo Monetário Internacional8 e/ou quando for para o pagamento dos bens 

e serviços essenciais à saúde e bem estar da população (ICJ, p. 15-16, s/d). 

 Por fim, no Artigo X (1) é estabelecido que entre ambas as partes deve ter liberdade 

de comércio e navegação. Com isso, o Irã julga que o tratamento que ele, seu Banco 

Central e outras empresas iranianas receberam conflitua com o que se assegura sob o 

Artigo supracitado (ICJ, p. 16, s/d). 

 Portanto, o Irã pede que a Corte julgue o caso com o intuito de assegurar que as 

imunidades das empresas iranianas sejam asseguradas no território estadunidense; que os 

atos do legislativo estadunidense que implicam em imposições às empresas iranianas não 

continuem, ou seja, que o status jurídico destas empresas seja respeitado; e que os EUA 

                                                      
8 Organização internacional que promove a cooperação econômica internacional e regula, 

em certa medida, o sistema de pagamentos internacionais 
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façam as reparações necessárias de todas as violações cometidas em uma quantidade 

estipulada pela Corte (ICJ, p. 17, s/d).  

   

2.2 Os atos administrativos e legislativos dos EUA contra o Irã e as empresas 

iranianas  

 

Nesta parte será explicado quais são, de fato, os atos que foram feitos pelos EUA e 

que fizeram com que o Irã os julgassem como violação do Tratado de Amizade de 1955. 

Dessa maneira, para iniciar é necessário ter em mente a seção 1605(a)(7) da Lei de 

Imunidade Soberana Estrangeira  (FSIA, na sigla em inglês9) que foi promulgada pelos EUA 

em 1996. Este ato é uma lei interna dos EUA que estabelece limites quanto a possibilidade 

de uma nação soberana estrangeira e das agências referentes a esta nação serem 

processadas nos tribunais estadunidenses (ICJ, s/d).  

Inicialmente a seção 1605(a)(7) afirmava que a imunidade concedida pelos EUA a 

um ente soberano, perante suas cortes domésticas, poderia ser removida em casos em que 

este ente fosse acusado de cometer atos de tortura, morte, sabotagem e afins. Porém, 

desde 2008, esta seção foi alterada, passando a incluir o terrorismo como um elemento que 

também elimina a imunidade que fora concedida (ICJ, s/d).  

Em seguida, na seção 1610(b)(3) do FSIA, fala-se sobre propriedades dos Estados 

estrangeiros e de suas empresas estatais, afirmando que estas não devem ter imunidade 

concedida perante as cortes estadunidenses. Adiante, a seção 1610(g)(1) deste mesmo ato 

afirma que isto, referente a seção 1610(b)(3), deve acontecer independentemente do nível 

de controle econômico sobre a propriedade em questão pelo governo de um estado 

estrangeiro, sem importar se o lucro vai para este governo ou o grau em que os 

representantes oficiais deste governo cuidam desta propriedade, também não importando se 

este governo é o único beneficiário com os rendimentos fornecidos por esta propriedade 

(ICJ, s/d). Isto quer dizer que a propriedade de uma agência do Irã pode ser parte de um ato 

judicial interno, sem ter sua imunidade respeitada se o Irã for entendido como um Estado 

patrocinador do terrorismo, por exemplo.  

Sabendo disso, o Irã afirma, que ocorre de fato um entendimento por parte dos 

Estados Unidos de que ele seja um patrocinador de atos terroristas, assim, o que ele alega 

é que isto não justificaria um tratamento diferente do pré-estabelecido pelo Tratado de 

Amizade, uma vez que, segundo o Irã não há evidências que tal patrocínio de verdade 

ocorra – assim, a sua imunidade e de suas agências deveriam ser mantidas dada a falta de 

evidencias.   

                                                      
9 Foreign Sovereign Immunity Act 
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Todavia, a seção 1611(b)(1) estabelece que não obstante as declarações da seção 

1610 a propriedade de um banco central estrangeiro ou de uma autoridade monetária deve 

ser mantida por sua conta própria, ou seja, deve ter sua imunidade respeitada e por isso 

deve ser livrada de sua execução perante a justiça doméstica dos EUA. Contudo, segundo o 

Irã, não foi isso o que ocorreu e com o intuito de “diminuir as dificuldades de execução” os 

EUA deliberativamente anularam a proteção que em outro momento seria garantida à 

propriedade do Banco Central Iraniano, o Bank Markazi (ICJ, s/d). 

Outro ponto importante é a Lei do Seguro de Risco de Terrorismo (TRIA, sigla em 

inglês10) de 2002, outra lei estadunidense. Ela assegura um sistema transparente de 

compensação pública e privada para casos em que houver perdas de bens que foram 

previamente assegurados, devido a atos terroristas. Por esta lei, fica estabelecido que 

juridicamente uma corte dos EUA poderia bloquear ativos financeiros da parte que 

promoveu/patrocinou o terrorismo, o que deveria ser feito com o intuito de sanar os 

prejuízos de quem teve perdas durante o ato terrorista (ICJ, s/d). O que o Irã alega é que 

seu banco central não deveria ser alvo desta sanção. Ademais, afirma que os EUA têm 

intensificado as apreensões, de maneira ilegal, de ativos financeiros e de juros iranianos e 

das empresas estatais iranianas, incluindo os de seu Banco Central.  

Então, em 2012, devido a duas outras leis estadunidenses, a Lei de Energia 

Econômica Internacional de Emergência11 e a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o 

Ano Fiscal de 201212, o presidente dos EUA decretou por meio de uma ordem executiva (n. 

13599), chamada de “Bloqueio de propriedade do Governo do Irã e de Instituições 

financeiras iranianas” que: toda propriedade e juros referentes a mesma do governo do Irã, 

incluindo os do seu Banco Central, que estejam nos EUA, estariam bloqueadas e não 

deveriam ser transferidos e sacados, ou seja, usufruídos pelo Irã. Além disso, adicionou que 

toda propriedade e juros de qualquer instituição financeira do Irã incluindo, novamente, seu 

banco central, localizados nos EUA, estariam também bloqueados e automaticamente 

impossibilitados de ser utilizados (ICJ, s/d).  

Sendo assim, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York13, uma 

corte estadunidense do estado de Nova York, estabeleceu em 5 de fevereiro de 2012 que, 

graças a Ordem executiva 13599, os ativos iranianos seriam bloqueados. A justificativa foi a 

de que os ativos seriam bloqueados para satisfazer e ressarcir quem fosse prejudicado por 

atos terroristas que teriam sido patrocinados ou até mesmo feitos pelo Irã (ICJ, s/d).  

                                                      
10 Terrorism Risk Insurance Act 
11 International Emergency Economic Power Act 
12 National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2012 
13 US District Court for the Southern District of New York 
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 Em seguida, o Banco Markazi (Banco Central do Irã) alegou perante esta corte de 

Nova York que seu status como uma entidade jurídica separada sob a lei comum federal e o 

Direito Internacional deveria libertá-lo da responsabilidade pela dívida do Irã. Todavia, a 

corte afirma que o Banco é sim responsável. Desse modo, o que tudo isto implica é que os 

ativos financeiros e os juros do Irã e das entidades do Irã estão sujeitas a processos de 

execução em vários casos nos EUA. Isto ocorre até mesmo quando estes ativos e juros 

pertencem a entidades jurídicas separadas do Estado Iraniano, como os do Banco Markazi 

e/ou pertencem ao Irã e outras entidades iranianas que são beneficiadas por imunidades 

perante processos de execução graças ao que é garantido pelo Direito Internacional, e, 

também, graças ao que foi acordado pelo Tratado de Amizade de 1955 (ICJ, s/d).  

Por fim, devido a este cenário o Irã alegou à CIJ que, devido a estes atos executivos 

e legislativos dos EUA supracitados, houve e está ainda havendo várias reinvindicações nos 

EUA contra o Irã e suas entidades. Devido a isto, o Irã alegou que, até o momento em que 

havia protocolado o caso na CIJ, as cortes estadunidenses apreenderam aproximadamente 

56 milhões de dólares iranianos, em referencia a seu suposto envolvimento em atos 

terroristas – que, a propósito ocorreram em sua maioria fora dos EUA. Ademais, o estado 

persa afirma que várias destas apreensões foram contra a propriedade de empresas 

iranianas, incluindo empresas estatais do Irã, tal como o seu banco central, as quais são 

entidades jurídicas separadas quando sob o vigor do direito iraniano, e, portanto, não 

deveriam estar envolvidas nestes processos (ICJ, s/d).    

 

 
 
 
 
 
 
3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ: A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA  

  

O comitê que será simulado é a Corte Internacional de Justiça que é o principal 

órgão judiciário das Nações Unidas (ONU). Ela foi criada em 1945 pela Carta das Nações 

Unidas (documento que fundou a ONU) e começou suas atividades em abril de 1946. Este 

tribunal se localiza em Haia na Holanda no chamado Palácio da Paz (ICJ, s/d). 

A ONU é composta por 193 estados, logo a CIJ se faz importante pois é nela em que 

estes países instituem processos uns contra outros, quando julgam necessário. Ademais, a 

ONU é composta de seis órgãos principais sendo um deles a CIJ, a qual é o único que não 

se localiza em Nova York nos Estados Unidos. O tribunal possui dois idiomas oficiais, o 

inglês e o francês, e é composta por quinze juízes fixos os quais possuem diversas 
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nacionalidades e são eleitos para cargos de nove anos pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU) e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) (ICJ, s/d).  

 

3.1 História da CIJ  

  

 A Corte Internacional de Justiça como conhecemos hoje se construiu historicamente, 

evoluindo de tempos em tempos até se consolidar definitivamente em 1945. Ela sempre foi 

pensada como uma possibilidade para resolução pacífica de controvérsias entre os Estados. 

A CIJ representou uma grande mudança na história da arbitragem14 internacional no que 

condiz a negociação e resolução pacífica de conflitos internacionais. Por essa razão, suas 

origens se deram a partir de acontecimentos clássicos de diferentes épocas que passaram a 

necessitar de um novo método de arbitragem. No entanto, para compreender tais 

procedências é necessário analisar os acontecimentos mais importantes, as mudanças 

normativas e manifestações que estes causaram, e como contribuíram para o surgimento da 

CIJ (ICJ, s/d).  

O primeiro grande evento foi o Tratado de Jay que aconteceu em 1794 entre os 

Estados Unidos da América (EUA) e a Grã-Bretanha. Este foi um tratado de amizade, 

comércio e navegação e sua evolução se deu na necessidade de uma nova forma de 

resolver os conflitos entre esses dois países quando não conseguiam resolver pela 

negociação. Foram estabelecidas então três comissões mistas compostas pelo mesmo 

número de nacionais britânicos e norte-americanos que colocavam em questão todas as 

decisões significativas na época e funcionavam assim como pequenos tribunais. No século 

XIX esse método seguiu tendo uma grande importância, sendo assim reconhecido também 

por outros países americanos e europeus (ICJ, s/d). 

A segunda etapa, ainda mais importante foi marcada em 1872 pela arbitragem das 

Reinvindicações do Alabama, também entre os EUA e a Grã-Bretanha que, depois da perda 

de neutralidade na Guerra Civil Americana, consentiram em se submeter ao tribunal para 

discutir tais violações. O tribunal arbitral foi composto pelos líderes de Estado dos EUA, Grã-

Bretanha, Brasil, Itália e Suíça, sendo só os dois primeiros parte da causa. Este evento 

resultou não só na decisão final de indenização à Grã-Bretanha, mas também retratou que 

esse método é realmente eficaz, gerando assim modificações em diversos cursos como a 

introdução deste recurso nas cláusulas do tratado; conclusão de tratados gerais de 

arbitragem para conflitos específicos entre Estados; criação de leis gerais de arbitragem 

para serem usadas nos processos de decisões e por último a proposta para construção de 

                                                      
14 Olhar anexo B.  
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um tribunal permanente de arbitragem para ter poder de decisão sobre quais conflitos são 

vulneráveis a jurisdição arbitral (ICJ, s/d). 

Após todos esses acontecimentos transformadores na história, em 1899 a 

Conferência de Paz de Haia marcou a terceira fase por discutir um dos assuntos mais 

importantes no contexto da época, a paz e o desarmamento. Uma das conclusões foi a 

criação de uma convenção que passou a usar não só arbitragem como método de resolução 

pacífica, mas também a mediação e os bons ofícios. Ambos meios contam com um terceiro 

que de forma amigável tenta aproximar as partes, porém na mediação este terceiro deve, 

além de conhecer todos os direitos, apresentar uma proposta de solução (ICJ, s/d). 

A segunda e maior consequência desta conferência foi a previsão de criação de um 

sistema permanente de arbitragem que facilitaria de todos os lados a resolução pacífica, 

significando assim um grande avanço no Direito Internacional da época. Em 1902 a Corte 

Permanente de Arbitragem iniciou a operação em um escritório também permanente em 

Haia que continha um secretariado e um regimento de condutas das arbitragens. A Corte 

consistia inicialmente em um conjunto de juristas designados por cada um dos países 

presentes na convenção, que  se tornaram assim “membros da Corte Permanente de 

Arbitragem” (ICJ, s/d). 

Três anos depois, na segunda Conferência de Paz de Haia, a convenção foi revisada 

e as regras aperfeiçoadas, induzindo assim a algumas mudanças mais drásticas e 

decisórias para a Corte Permanente. A Secretaria de Estado dos Estados Unidos na época 

instruiu sua delegação a criar um tribunal composto somente por agentes judiciais que 

teriam somente esta ocupação e assim se especializarem na análise e decisão de casos 

internacionais. Mais tarde o Reino Unido e a Alemanha submeteram a mesma proposta, que 

apesar de não ter vindo a existir, pela dificuldade de encontrar juízes, serviu de inspiração 

para o Estatuto da Corte Permanente Internacional de Justiça (CPIJ) (ICJ, s/d). 

Em 1913, a sede da Corte Permanente de Arbitragem foi fixada no Palácio da Paz e 

atualmente conta com 82 membros. Atuando independentemente das organizações 

internacionais, a corte pôde resolver diversos casos importantes que revelaram tanto sua 

eficácia quanto também suas falhas. Desde então os Estados vem trabalhando para 

manutenção dos tribunais arbitrais, para que estes possam sempre ser concluídos com êxito 

(ICJ, s/d). 

A Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) foi estabelecida em 1920 pela 

Liga das Nações. A Corte foi instituída no âmbito de ser um tribunal competente a conhecer, 

previamente, que houvesse uma queixa das partes, controvérsias de caráter internacional, 

bem como dar uma opinião de caráter consultivo quando essas eram levantadas pelo 

Conselho ou Assembleia da Liga das Nações. Ademais, segundo o Estatuto desta, ela se 

incumbia de enumerar fontes do direito que se aplicariam na decisão de casos contenciosos 
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fazendo tal trabalho de maneira específica, sem que houvesse limitação à competência da 

Corte para emitir. (UN, s/d).  

     A CPJI foi inaugurada em novembro de 1920 após ter sido apresentada ao 

Conselho em agosto de 1920, tendo esse projeto sofrido certos exames e alterações. Já em 

dezembro do mesmo ano em questão foi estabelecido o seu Estatuto, que tinha o objetivo 

de regular seu funcionamento. Assim, esta Corte representou mais do que qualquer outro 

tribunal internacional já havia representado para a comunidade internacional e, por 

consequência, aos principais sistemas judiciais do mundo (UN, s/d). 

     Entretanto, ela possuía uma forte ligação com a Liga das Nações, que deixou de 

existir dando origem as Nações Unidas (ONU). Sabe-se que a CPJI era bastante 

representativa dos estados que eram membros da Liga e não dos estados membros da 

ONU. Portanto, o contexto mundial fazia com que fosse inconveniente ter o principal órgão 

judicial das Nações Unidas, à futura CIJ, ligado a extinta Liga das Nações, foi por isto, 

então, que a CPJI foi superada. Ademais, o seu fim também foi justificado pelo ímpeto de 

representação de universalidade que não era concedido pela CPJI,  tendo em vista o 

sentimento geral do pertencimento desta a velha ordem mundial dominada pela Europa, 

pelo fato que muitos dos membros da CPJI não estavam todos representados em São 

Francisco, quando se criou a ONU, bem como nem todos os presentes em São Francisco 

eram representados pela CPIJ. Apesar disto, a CIJ herdou virtualmente o mesmo estatuto e 

brasão da CPJI. Foi este, então, o último passo de evolução da história que deu origem a 

Corte Internacional de Justiça (CEDIN, s/d). 

      Como pode-se perceber a criação da CIJ foi inspirada em processos de arbitragem já 

antigos, sendo resultado de técnicas de solução pacífica de conflitos internacionais. Com o 

sucesso da inspiração em questão foi buscado a criação de um tribunal de caráter 

permanente a fim de que se evitasse a problemática da criação de diversos tribunais 

específicos a cada disputa com caráter excepcional (CEDIN, s/d). 

     A CIJ tem um papel duplo que se configura como trazer a solução de disputas legais 

submetidas a ela por Estados mediante o Direito Internacional e também a emissão de 

pareceres de caráter consultivo acerca de questões legais as quais foram remetidas a ela 

por órgãos da ONU. Ademais, é conhecida como “Corte Mundial” sendo a única com caráter 

universal e jurisdição geral (ICJ, 2016). 

    Entretanto, a CIJ se encarrega apenas de processos contenciosos e de alguns 

órgãos e instituições das Nações Unidas para processos consultivo, não estando aberta 

para processos criminais ou quaisquer outros da mesma natureza tais como casos do 

Direito Internacional Privado. Nesse caso tais disputas são plausíveis a outras instituições 

tais como: Tribunal Penal Internacional, Corte Europeia de Justiça, Corte Europeia de 

Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todavia o órgão se 
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mostra com extrema relevância no cenário internacional, visto que a Corte atua em disputas 

sobre manutenção da paz e segurança internacional mesmo que se restrinja ao tratamento 

de aspectos legais quando a ela submetida (CEDIN, s/d). 

 

3.2 Como a Corte funciona 

 

Como principal órgão judicial das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça 

deve obedecer a seu estatuto. Todos os países que fazem parte do estatuto podem 

submeter casos à corte, e aqueles que não fazem parte podem introduzir casos, porém 

depois de serem analisados e aprovados pelo Conselho de Segurança da ONU e 

obedecendo as regras estipuladas pela Assembleia Geral. São dois procedimentos 

diferentes divididos em processos contenciosos que são as disputas jurídicas e legais entre 

Estados, e os processos consultivos que são demandas sobre questões jurídicas 

apresentadas por órgãos ou instituições das Nações Unidas (ICJ, s/d). 

Os casos contenciosos são aplicáveis somente aos estados membros do estatuto e a 

Corte só reconhece uma disputa se os Estados aceitarem um acordo, uma cláusula de 

compromisso, ou uma declaração de aceitação ao tribunal da Corte como obrigatório. O 

caso proposto por este comitê para a simulação entre o Irã e os Estados Unidos, é o ultimo 

caso contencioso submetido pelo Irã na CIJ. Atualmente, os Estados não possuem 

representantes específicos para corte, sendo assim estes são representados por 

embaixadores, ministros de relações exteriores ou um agente quando o caso é mais grave. 

Nessa situação o agente é como um chefe de missão diplomática, e é acompanhado por um 

“(...) coagente, um agente assistente, consultores ou advogados que ajudam na elaboração 

dos materiais processuais, bem como a apresentação de argumentos orais e coordenação 

do trabalho” (ICJ, s/d, tradução nossa).15 

Os conflitos são processados pela Corte por dois meios. O primeiro é através da 

notificação de um documento de compromisso de caráter bilateral que deve indicar o motivo 

do conflito e o nome dos Estados envolvidos. Já o segundo é um pedido de requerimento 

unilateral, ou seja, é um pedido de um Estado destinado a outro e deve indicar a base de 

qual tratado ou declaração ele considera a Corte como competente e justificar essa 

afirmação. O início do processo se dá quando os documentos chegam a secretaria, e os 

casos contenciosos incluem a fase escrita que é a troca dos materiais processuais e uma 

parte oral com argumentos abertos entre as partes. Após o processo oral, existe a fase de 

deliberação pela corte e  por último a sentença definitiva, que é acompanhada pelas 

                                                      
15

 “Agents are sometimes assisted by co-agents, deputy agents or assistant agents and always have 
counsel or advocates, whose work they co-ordinate, to assist them in the preparation of the pleadings 
and the delivery of oral argument.” 
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opiniões dos membros e dada pela assinatura da Carta das Nações Unidas (ICJ, s/d). 

 

“(...) se um dos Estados envolvidos em um caso se queixar de que o seu 
adversário não cumpriu as obrigações decorrentes de uma decisão, pode 
recorrer ao Conselho de Segurança da ONU, que tem o poder de 
recomendar ou decidir as medidas a tomar para implementar o julgamento.” 
(ICJ, s/d, tradução nossa).

16
 

 

Os casos consultivos são aplicáveis a cinco órgãos e dezesseis instituições das 

Nações Unidas, que não se faz necessário citar aqui, visto que nosso foco são os casos 

contenciosos. Sabendo disso, depois de submetidos os casos, a corte deve ser informada 

do objeto de conflito e possui a função de organizar os processos escritos e orais, da 

mesma forma que em um caso contencioso. Após esse procedimento, a corte seleciona os 

Estados membros que podem ser os chefes de Estado ou Organizações Internacionais 

(OIs). Este processo possui uma característica mais simplificada e mais objetiva, 

funcionando como um julgamento entre Estados em que os participantes tem a 

oportunidade de apresentar suas propostas escritas, oralmente (ICJ, s/d). 

O processo termina com um parecer consultivo que também é apresentado ao 

público, e ao contrário dos julgamentos não possuem efeito vinculativo, ou seja, cabe aos 

Estados ou OIs participantes o aprovar por meios próprios. No entanto, cabe a CIJ através 

de suas autoridades, introduzir nos pareceres consultivos e seus órgãos participantes 

quando estes procuram se beneficiarem de alguma forma das sanções das leis do direito 

internacional (ICJ, s/d). 

 

3.3 Membros da Corte 

 

A Corte Internacional de Justiça é composta por 15 juízes fixos escolhidos para 

mandatos de 9 anos passíveis de reeleição. Pelo prezo pela ordem e prezo pela 

continuidade do órgão, um terço da corte é eleito a cada três anos, sendo a eleição feita 

pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança simultaneamente em Nova Iorque 

durante as sessões de outono da Assembleia Geral. Necessita-se da aprovação pela 

maioria absoluta dos dois órgãos para ser considerado efetivamente membro. Em casos 

extraordinários, que se configuram como morte ou renúncia, uma eleição especial deverá 

ser convocada no menor prazo possível. O juiz efetivado no âmbito de substituição tem 

como mandato o restante do mandato daquele o qual o antecedeu, e no caso de renúncia é 

necessário a permanência até que o novo membro assuma (CEDIN, s/d). 
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 “A State which contends that the other side has failed to perform the obligations incumbent upon it 
under a judgment rendered by the Court may lay the matter before the Security Council, which is 
empowered to recommend or decide upon the measures to be taken to give effect to the judgment.” 
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    Ademais, a composição da Corte se deve a um corpo de juízes independentes, dos 

quais não é fator relevante sua nacionalidade. Devem ter um caráter configurado como 

altamente moral e devem ser portadores de todas as capacidade necessárias, ou seja, 

devem ser juristas renomados e reconhecidos (CEDIN, s/d). 

    Para os membros é também necessária uma declaração solene, oficial e pública, 

prévia à posse do cargo, de que suas funções serão feitas imparcialmente e 

conscientemente, assim após ser efetivamente um membro da Corte este não pode se 

mostrar como delegado do governo de seu Estado ou de qualquer outro governo de 

qualquer outro Estado. Bem como é vedada qualquer ocupação política, administrativa ou 

qualquer outra de natureza profissional. Os juízes devem também estarem à disposição da 

Corte em caráter permanente, salvo em casos excepcionais tais como em licença ou com o 

comparecimento impedido por doença ou alguma outra séria razão que deve ser justificada 

ao Presidente da Corte (ICJ, s/d). 

    Entretanto, não é necessária a residência na sede da Corte em Haia. Do mesmo 

modo que é do gozo dos juízes dos privilégios e imunidades diplomáticas e não são 

passíveis de demissão, a menos que devido uma opinião unanime de todos os outros 

membros do órgão judicial das Nações Unidas tenha deixado de preencher todas as 

condições necessárias para a ocupação do cargo (CEDIN, s/d).   

      Além disso, mediante o prezo da Corte pela pureza, não é permitido a inclusão 

como membro de mais de um juiz nacional do mesmo Estado e a distribuição dos membros 

deve ser feita com 3 membros da África, 2 da América Latina, 5 da Europa Ocidental e 

outros Estados (sendo inclusos Canadá, EUA, Nova Zelândia e Austrália) e 2 da Europa 

Oriental (incluindo Rússia). É necessário que a pessoa nacional de mais de um Estado seja 

considerada como nacional do Estado o qual exerce habitualmente seus direitos civis e 

políticos (CEDIN, s/d). 

 Finalmente, é importante dizer que por vezes, a Corte pode ser composta por juízes 

ad hoc17, uma vez que mesmo sabendo que a nacionalidade dos juízes não deveriam 

importar no momento dos julgamento, ficou-se decidido que se por ventura uma dar partes 

que estiverem sendo julgadas não tivessem um juiz que representasse sua nacionalidade, 

tal parte poderia enviar à corte um juiz ad hoc. Sabendo disso, o Irã levando em 

consideração que uma das juízas atuais, Joan E. Donoghue, é estadunidense indicou para 

corte um juiz extra: Sadeq Larijani, quem possui nacionalidade iraniana.  

 

 

                                                      
17

 Olhar anexo B. 

http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=171
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4 OS JUÍZES  
 

Para simular a CIJ neste MINIONU, os alunos do Ensino Médio serão divididos em 

duplas, logo o comitê será formado por vinte e nove alunos que, quando separados em 

duplas, representarão os 14 juízes da CIJ, sendo 13 representando os juízes fixos, 1 o juiz 

iraniano ad hoc e 1 o Primal Times.18 Somado a isto tem-se a mesa diretora, a representante 

do Presidente e do Vice-presidente, o que totaliza o 16 juízes. Portanto os alunos deverão 

dividir o direito de fala entre seu (ua) parceiro (a) para representar uma mesma pessoa, 

tendo apenas que serem coerentes entre si, ou seja, manterem o mesmo posicionamento já 

que teatralmente serão o mesmo juiz.  

 Dessa maneira, cada uma das duplas irá fornecer seus posicionamentos perante o 

caso para a resolução da agenda que será proposta. Estes posicionamentos deverão ser 

fundamentados nos documentos, tal como este guia, fornecidos pela mesa diretora. Outro 

exemplo de documento será uma breve biografia dos 15 juristas que será devidamente 

postada no Blog do comitê, para que os alunos possam entender melhor quem vão 

representar.  

 Na simulação os juízes deverão discutir o caso que foi apresentado, baseados em 

suas opiniões pessoais, que serão construídas com base na leitura dos documentos 

supracitados, irão construir rascunhos de sentenças, e, ao final das sessões irão aprovar ou 

não a mesma. Como se sabe os juízes possuem diversas nacionalidades e eles devem 

manter sempre a imparcialidade durante as discussões, ou seja, não necessariamente 

precisam ter opiniões condizentes com a política externa de seu país de origem. Dito isto, 

atualmente o Presidente da CIJ é o francês Ronny Abraham, o Vice Presidente é Abdulqawi 

Ahmed Yusuf  da Somália e os outros juízes são Hisashi Owada do Japão, Peter Tomka da 

Eslováquia, Mohamed Bennouna do Marrocos, Antonio Augusto Cançado Trindade do 

Brasil, Christopher Greenwood do Reino Unido, Xue Hanqin da China, Joan E. Donoghue 

dos Estados Unidos, Giorgio Gaja da Itália, Julia Sebutinde de Uganda, Dalveer Bhandari da 

Índia, Patrick Lipton Robinson da Jamaica, James Richard Crawford da Austrália, Kirill 

Gevorgian da Rússia (ICJ, s/d), e Sadeq Larijani do Irã.  

 
 
 
 

5 QUESTÕES RELEVANTES  
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 Olhar anexo A.  

http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=136
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=168
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=168
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=13
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=151
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=169
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=171
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=194
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=197
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=203
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=200
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=201
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=201
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 As discussões na Corte Internacional de Justiça devem colocar em foco, então, em 

um primeiro momento, se a Corte tem ou não jurisdição para julgar o caso. Feito isto, as 

discussões devem se voltar para a correta interpretação dos diversos termos que foram 

citados neste guia, como, por exemplo, o que quer dizer violar um tratado, ou ainda, 

questões referentes a interpretação da imunidade que o Irã e suas empresas alegam ter, 

dentre outros termos. Assim, depois de muita discussão, os juízes serão capazes de decidir 

se houve ou não a violação alegada pelo Irã por parte dos EUA do Tratado de 1955 e se 

cabe ou não, por fim, a aplicação de reparações (aplicação de sanções e/ou punições 

viáveis) às partes envolvidas.   

 Para isso, é importante que as questões abaixo sejam respondidas:  

 Pode-se considerar o Tratado de 1955 um documento internacional vigente? 

 Porque a Corte Internacional de Justiça tem jurisdição sobre este caso? 

 Como pode-se entender a imunidade que o Irã e suas empresas dizem ter sob as 

cortes estadunidenses? 

 Em quais medidas pode-se dizer que os Estados Unidos violaram o tratado de 

amizade feito com o Irã em 1955? 

 O que seria uma violação deste tratado?  

 Em que sentido as apreensões dos ativos feitas pelos Estados Unidos violam o 

Tratado de 1955? 

 Os Estados Unidos falharam com o Irã, em algum sentido, perante o Direito 

Internacional preestabelecido entre ambas as partes? 

 De que maneira os Estados Unidos tratarem o Irã como, no limite, um patrocinador 

do terrorismo implica em violação do Tratado? 

 A Corte Internacional de Justiça deve impor reparações as partes envolvidas? Se 

sim, quais?  
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ANEXO A – DICIONÁRIO DE TERMOS JURÍDICOS  
 

Jurisdição: A jurisdição é a realização do Direito por um terceiro que é imparcial em uma 

situação concreta. Diz respeito ao poder do legislador de afetar pessoas, propriedade e 

circunstâncias, e reflete os princípios básicos de soberania (poder supremo) (SHAW, 2010).  

 

Jurisprudência: Ciência no Direito. (...) Etimologicamente, é a “resposta dos prudentes”. 

Modernamente, é uma fonte secundária do Direito; o modo pelo qual os tribunais 

interpretam e aplicam as leis, caso a caso; repetindo-se casos idênticos é natural que as 

sentenças e acórdãos consolidem uma orientação uniforme, que se chama jurisprudência, a 

qual passa a ser utilizada tanto pelos advogados como pelos magistrados. A praxe ordena, 

assim como a tradição, que os juízes singulares acatem a jurisprudência firmada nos 

tribunais. Importa conhecer a jurisprudência para saber como os tribunais interpretam, à luz 

do Direito, mas consoante as peculiaridades de cada caso e as circunstâncias em que se 

dá, a lei positiva, que se rejuvenesce com esta atividade jurisprudencial (GUIMARÃES, 

2009). 

 

Fontes de Direito Internacional: O Estatuto da CIJ, em seu artigo 38°, afirma que  

1.  A Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as controvérsias que 

sejam submetidas, deverá aplicar;   

2.  As convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam regras 

expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;   

3.  O costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como direito;   

4.  Os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas;   

5.  As decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior competência das diversas 

nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, sem prejuízo do 

dispositivo no  Artigo 59.   

http://sptnkne.ws/c4jC
http://www.un.org/es/icj/permanent.shtml
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6. A presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir  um litígio ex 

aequo et bono, se convier à partes (ESTATUTO DA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTIÇA, 1945). 

 

Arbitragem: nada mais é do que, uma resolução de conflitos a partir de um árbitro, árbitro 

este que terá um poder de decisão. Possui como característica a heterocomposição, que é 

necessariamente a intervenção de uma terceira pessoa para decidir o caso conflitado. Outra 

característica adotada é sigilo, ou seja, a arbitragem é um procedimento privado (OLIVEIRA, 

2014). 

 

Ad Hoc: (Latim) Usada para indicar substituição eventual ou nomeação para determinado 

ato (GUIMARÃES, 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 
 

Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao nível de 

demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que não se trata de 

uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas do quanto cada 

representação será demandada a participar dos debates neste comitê. Esperamos que essa 

relação sirva para auxiliar as delegações na alocação de seus membros, priorizando a 

participação de delegados mais experientes nos comitês em que a representação do colégio 

for mais demandada. Além disso, é necessário ressaltar que cada juiz será representado 

conjuntamente com dois delegados, portanto, o comitê será composto por 14 juízes (28 

delegados) e 1 redator do Primal Times (1 delegado) – totalizando 29 delegados.  

 

Legenda 

 

 

Representações pontualmente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

 

1. Hisashi Owada 

 

2. Peter Tomka 

 

3. Mohamed Bennouna 

 

4. Antônio Augusto Cançado Trindade 
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5. Christopher Greenwood 

 

6. Xue Hanqin 

 

7. Joan E. Donoghue 

 

8. Giorgio Gaja 

 

9. Julia Sebutinde 

 

10. Dalveer Bhandari 

 

11. Patrick Lipton Robinson 

 

12. James Richard Crawford 

 

13. Kirill Gevorgian 

 

14. Sadeq Larijani 

 

15. Primal Times 
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