
 

  



 

  



 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Senhores delegados,  

Bem-vindos ao XVII Fórum FAAP. É com enorme prazer que apresentamos a simulação da 

Corte Internacional de Justiça, que este ano tratará sobre a influência do hackerativismo da 

Rússia nas eleições dos EUA. Tema atual e relevante considerando a reverberação que obteve 

após a eleição de Trump e o atual cenário de uma possível reeleição. A mesa diretora será 

composta por Isabella Félix, João Victor Santos, Victoria Castelli e Júlia Valentin. Os três 

primeiros estão no quinto semestre de RI e já foram diretores de mesa na última edição do 

Fórum: Isabella foi diretora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados 

(ACNUR); João e Victoria foram diretores do Conselho Europeu (CE). Julia é estudante de RI 

do terceiro semestre e já foi staff da Organização Mundial da Saúde (OMS). Este guia foi feito 

para orientá-los frente ao tema proposto guiando as pesquisas específicas de cada país. 

Esperamos discussões produtivas acerca do tema, não somente no que tange aos países 

envolvidos e o crime cometido, mas aos demais que também estão expostos à ameaça do 

hackeartivismo nas eleições. Um ótimo estudo a todos!  

Atenciosamente,  

Isabella Félix  

Júlia Valentin  

Victoria Castelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTÓRICO DO COMITÊ 

A Corte Internacional de Justiça  

Segundo o Artigo 33 da Carta das 

Nações Unidas, os métodos de resolução 

pacífica entre Estados são: negociação, 

inquérito internacional, mediação, 

conciliação, arbitragem, solução judicial, 

recurso às organizações ou acordos 

regionais. Alguns desses 

métodos envolvem terceiras partes, como a 

mediação, por exemplo, na qual duas 

partes conseguem acordar entre si com a 

intervenção da terceira parte. A arbitragem, 

por sua vez, vai além, pois a disputa é 

submetida a uma decisão ou sentença pela 

terceira parte imparcial, e a 

solução, obrigatória, é seguida pelas partes 

do litígio. O mesmo processo acontece na 

resolução judicial, porém é sujeita a regras 

mais estritas e procedimentos mais 

complexos.  

A Corte Internacional de Justiça é o 

principal corpo jurídico da Organização 

das Nações Unidas e é uma das instituições 

designadas para acordar a paz em 

disputas internacionais. Instituições com 

essa finalidade são conhecidas por 

existirem há séculos, porém funcionavam e 

exerciam seus papéis de forma diferente 

das atuais. Ao longo do tempo, elas foram 

evoluindo e percorrendo pela História 

Internacional, até que se encaixassem 

nos moldes que conhecemos hoje.  

A primeira tentativa de criar uma 

instituição mais sólida e ampla para esse 

fim foi executada na Conferência de Paz de 

Haia em 1899, e sua fundação melhor 

revisada durante a segunda de mesmo 

nome, em 1907 - criando a Corte 

Permanente de Arbitragem. Essa ainda 

se tratava apenas de um sistema, que  

 

 

facilitava a formação e atuação dos 

tribunais arbitrários, sendo uma das 

primeiras manifestações oficiais da 

arbitragem internacional. O 

objetivo principal da Conferência foi 

discutir paz e desarmamento e culminou na 

adoção da Convenção para Resolução 

Pacífica dos Conflitos Internacionais. 

Criou-se então um sistema permanente, 

que habilitou e facilitou o trabalho dos 

tribunais arbitrários. A Corte 

Permanente de Arbitragem, como 

instituição, possuía um painel de juristas 

designados por cada país, do qual podiam 

ser escolhidos os membros para cada 

tribunal.  

A ideia de uma Corte Jurídica real e 

estável só se materializou na formação da 

Liga das Nações (1919), com a 

oficialização da Corte Permanente 

Internacional de Justiça (CPIJ), em 1920 - 

quando seu estatuto entrou em vigor. 

Segundo seu Estatuto, a 

Corte disponibilizaria juízes que seriam 

eleitos, concorrente e independentemente, 

pelo Conselho e Assembleia da Liga e que 

“deveriam representar as principais formas 

de civilização e os principais sistemas de 

direito do mundo"; além disso, a CPIJ 

compartilharia um assento permanente no 

Palácio da Paz em Haia, com a Corte 

Permanente de Arbitragem.  

A CPIJ possuía um corpo 

permanentemente constituído, regido por 

um Estatuto e Regras de Procedimento, ao 

contrário da instituição que a precedeu e 

aos tribunais arbitrários, por exemplo; 

contava com um registro permanente, seus 

procedimentos eram públicos, 

suas decisões eram, de certa forma, 



 

constantes - contribuindo com o 

desenvolvimento do direito internacional. 

Além disso, a Corte Permanente 

Internacional de Justiça foi,

princípio, acessível a todos os Estados que 

desejassem seu “serviço”; se tratava do 

tribunal com maior representatividade na 

comunidade internacional e nos principais 

Sistemas Judiciários do mundo.  

No contexto da Segunda Guerra 

Mundial, o trabalho dessa instituição foi 

abalado, acarretando no significativo 

declínio do nível das suas atividades - 

fenômeno que já vinha experienciando há 

alguns anos - até que parassem. Era de 

comum acordo que, apesar da Guerra, o 

futuro da Corte Internacional e da ordem 

política internacional, precisava 

ser discutido. Dessa forma, durante os anos 

da Guerra o estatuto da CPIJ, sua 

jurisdição, regras e procedimentos foram 

revisados por diversas comissões, dando 

origem à Corte Internacional de Justiça. 

Desde então, a CIJ já praticou centenas de 

julgamentos, levando o título de “guardiã 

do Direito Internacional” (HIGGINS, 

2007, p. 13).  

A Corte Internacional de Justiça é 

composta de quinze juízes, eleitos pela 

Assemble-ia-Geral e pelo Conselho de 

Segurança, um presidente e um vice-

presidente. A finalidade do comitê é 

resolver casos litigiosos entre Estados e dar 

pareceres consultivos quando solicitados. 

De acordo com o Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça, nos casos 

litigiosos:  

a) somente Estados (membros da 

Organização das Nações Unidas, que 

tenham se tornado parte para o Estatuto da 

Corte, ou que tenham aceitado sua 

jurisdição sobre certas condições) podem 

ser partes dos casos litigiosos;  

b) os agentes (representantes das 

partes no caso) têm o mesmo papel, 

direitos e obrigações que um advogado em 

uma corte nacional; porém, como as 

relações internacionais estão envolvidas, os 

agentes também exercem o papel de 

liderança em uma missão diplomática 

especial, com poderes suficientes para se 

comprometer com o Estado Soberano que 

representa;  

c) os procedimentos podem ser 

instituídos de duas formas: 

i) através da notificação de 

um acordo especial, que é um 

documento de caráter bilateral, 

apresentado à Corte por uma, ou 

ambas, as partes. O acordo 

especial deve indicar o assunto da 

disputa e as partes envolvidas, ser 

assinado pelo agente e acompanhar 

uma carta de apresentação do 

Ministro de Relações Exteriores ou 

do embaixador do Estado em Haia.  

ii) por um pedido, que 

possui caráter unilateral, 

apresentado pelo Estado requerente 

contra um outro demandado. O 

Estado requerente deve, na 

medida do possível, indicar 

brevemente por quais razões e 

baseando-se em quais fatos, solicita 

o pedido;  

d) quando a disputa é submetida à 

Corte, os Estados interessados discutem e 

consideram a questão, até que o litígio seja 

solucionado;  

e) ao fim do processo oral, a Corte 

apresenta diante da câmara e em seguida 



 

pronuncia seu julgamento em uma sessão 

pública, sendo esse vinculativo para as 

partes e sem possibilidade de recurso (no 

máximo, pode ficar sujeito a nova 

interpretação e revisão se houver 

descoberta de um novo fato - o juiz que 

desejá-las pode anexar uma opinião à 

sentença);  

f) assinando a Carta das Nações 

Unidas, o Estado-Membro se compromete 

a cumprir todo e qualquer julgamento da 

Corte, em qualquer caso que faça parte. 

Além disso, um caso só pode ser 

submetido à Corte e julgado por ela se por 

ele as partes consentirem, de qualquer 

forma, sobre a jurisdição aplicada ao caso;  

g) o Estado que considerar que a 

outra parte falhou em cumprir suas 

obrigações segundo o julgamento, pode 

encaminhar uma petição sobre o assunto 

diante do Conselho de Segurança;  

h) as fontes de direito que o 

Tribunal deve aplicar são: tratados e 

convenções internacionais em vigor, 

costume internacional, os princípios gerais 

do direito e decisões judiciais;  

i) um caso pode concluir-se em 

qualquer fase do processo diante de um 

acordo entre as partes ou por 

descontinuação - a Corte então remove o 

caso de sua Lista.  

 

Histórico do Problema 

 

Hackerativismo 
Neste começo de século, grupos 

hackerativistas ganharam visibilidade, 

principalmente com as ações da rede 

Anonymous, que teve participação em 

importantes levantes populares, tornando-

se referência dentro e fora das 

comunidades. Fica evidente que “hackear”, 

portanto, também é uma expressão de 

ativismo.  

A cultura hacker, justamente por 

meio da ideologia da liberdade, do 

conhecimento e do compartilhamento, 

pode vir a ser uma forma de resistência e, 

consequentemente, de reconfiguração de 

um sistema de controle.  

 

Cibercrimes 
O cibercrime, também chamado de 

crime de computador, por definição é: o 

uso de um computador como instrumento 

para fins ilegais adicionais, como cometer 

fraudes, tráfico de pornografia infantil e 

propriedade intelectual, roubo de 

identidades ou violação de privacidade. O 

cibercrime ganhou importância à medida 

que o computador se tornou central no 

comércio, entretenimento e governo. 

O cibercrime representa uma 

extensão do comportamento criminoso 

existente, além de algumas atividades 

ilegais novas. 

A maioria dos crimes cibernéticos é um 

ataque a informações sobre indivíduos, 

corporações ou governos. Devido à adoção 

precoce e generalizada de computadores e 

da Internet nos Estados Unidos, a maioria 

das primeiras vítimas e vilões do crime 

cibernético foram estadunidenses. No 

século 21, no entanto, esse tipo de crime se 

espalhou mundialmente, dificilmente há 

algum país que não tenha sofrido qualquer 

tipo de ataque cibernético. 

Quanto à legislação acerca dessa 

modalidade destaca-se, em 1996, que o 

Conselho Europeu, juntamente com 

representantes do governo dos Estados 

Unidos, Canadá e Japão, redigiu um 

tratado internacional preliminar que 

abrange cibercrimes. Em todo o mundo, 

grupos civis libertários imediatamente 

protestaram contra as disposições do 

tratado, exigindo que os provedores de 

serviços da Internet armazenassem 

informações nas transações de seus clientes 

e entregassem essas informações sob 

demanda. Os trabalhos sobre o tratado 

prosseguiram, no entanto, em 23 de 



 

novembro de 2001, a Convenção do 

Conselho da Europa sobre Criminalidade 

Cibernética foi assinada por 30 estados. A 

convenção entrou em vigor em 2004. 

Protocolos adicionais, abrangendo 

atividades terroristas e crimes cibernéticos 

racistas e xenófobos, foram propostos em 

2002 e entraram em vigor em 2006. Além 

disso, várias leis nacionais, como o USA 

Patriot Act de 2001, ampliaram o poder de 

fiscalização da lei para monitorar e 

proteger redes de computadores. 

Em 2016, os e-mails do Comitê 

Nacional Democrata (CND) foram obtidos 

por hackers que se acredita estarem na 

Rússia. Pouco antes da Convenção 

Nacional Democrata, a organização de 

mídia WikiLeaks divulgou o e-mail, que 

mostrava uma preferência acentuada dos 

funcionários do CND pela campanha 

presidencial de Hillary Clinton sobre a de 

seu desafiante Bernie Sanders. A 

presidente da CND, Debbie Wasserman 

Schultz, renunciou e alguns comentaristas 

americanos especularam que a divulgação 

do e-mail mostrasse a preferência do 

governo russo pelo candidato republicano 

Donald Trump. 

 

Conflito eleitoral 
 

Durante as eleições: 

Em maio de 2013, muita coisa 

mudou: as revelações da NSA divulgadas 

por Edward Snowden abalaram os 

fundamentos da segurança de 

computadores e a mecânica da inteligência 

de dados. Parece que existem violações de 

privacidade de dados corporativos, 

governamentais e militares regularmente. 

Há uma certa “espionagem cibernética”, e 

os riscos e as consequências continuam a 

aumentar. 

É fato que os dados do Comitê 

Nacional Democrata foram hackeados e 

vazaram numa tentativa de influenciar a 

própria eleição. Os sinais parecem apontar 

para a Rússia como a fonte do ataque. 

Mesmo que fosse apenas um 

“hackerativista” geopolítico médio, o 

acontecimento tem repercussões que 

prejudicam o próprio conceito do processo 

eleitoral. 

Além desse ocorrido, há  a 

controvérsia do servidor de e-mail pessoal 

usado por Hillary Clinton enquanto ela era 

secretária de Estado. Existem  cerca 30.000 

e-mails que foram excluídos por Clinton 

ou sua equipe, e o FBI determinou que 

havia informações classificadas expostas 

em pelo menos alguns desses e-mails - 

embora marcados incorretamente. 

Normalmente, isso não é 

considerado um evento extraordinário - 

devido à grande quantidade de informações 

básicas desse tipo disponíveis através das 

fontes de informação pertencentes a um 

amplo espectro de organizações do Partido 

Democrata - mas, nesse caso, ocorre no 

contexto do comprometimento reconhecido 

do CND e das divulgações por e-mail, 

reverberando no CCCD (Comitê de 

Campanha Congressional Democrata) e da 

campanha Clinton. 

  

Pós-eleição: 

Em outubro de 2016, os Estados 

Unidos acusaram a Rússia de hackear 

organizações políticas envolvidas nas 

eleições dos EUA e vazar informações 

roubadas para influenciar o resultado. Em 

dezembro, o presidente Obama impôs 

sanções pelo hackeamento. Esse incidente 

danificou o legado de segurança 

cibernética do presidente Obama. O "hack 

and leak" campanha direcionada ao 

autogoverno americano - um desafio à 

promoção da democracia de seu governo 

em ciberespaço. Criou problemas para a 

ênfase do presidente no direito e nas 

normas internacionais como "regras do 

caminho” para a cibersegurança. O 

episódio expôs falhas em suas tentativas de 

fazer da dissuasão um instrumento 

importante de 

segurança cibernética dos EUA. 



 

Os hacks eleitorais significam 

promoção da democracia, leis e normas 

internacionais e dissuasão enfrentam 

perspectivas sombrias de segurança 

cibernética. No entanto, essa realidade 

pode não ser importante para o presidente 

Trump, que mostra pouco interesse em 

priorizar valores democráticos ou leis e 

normas internacionais na política de 

cibersegurança. O menosprezo do 

presidente eleito Trump pelas conclusões 

da comunidade de inteligência sobre o 

envolvimento da Rússia nos hacks, a 

aceitação relutante dessas descobertas e o 

desejo de melhorar as relações com a 

Rússia significam que esse incidente não 

informará sua abordagem dissuasão na 

segurança cibernética. Portanto, é 

improvável que esse episódio perturbador 

tenha muito impacto nas políticas de 

segurança cibernética da nova 

administração. 

 

Governo Trump: 

Com o governo Trump, a política 

dos hacks das eleições mudará. Como 

presidente eleito, Trump deixou claro que 

queria superar a controvérsia e fortalecer a 

cooperação com a Rússia. Durante a 

campanha, ele adotou a dissuasão pela 

punição, prometendo garantir que os 

Estados Unidos possam "lançar 

ciberataques ofensivos" como um 

"impedimento contra ataques a nossos 

recursos críticos". Suas declarações como 

candidato não identificaram a liberdade na 

Internet ou internacional. Leis e normas tão 

importantes para seus planos de segurança 

cibernética.  

Dadas essas posições, é improvável 

que o presidente Trump implemente 

intimidação punindo os hackers das 

eleições ou use esse incidente para se 

concentrar na liberdade da Internet ou no 

direito internacional e nas ciber novas. 

Assim, os hackers eleitorais não 

produzirão respostas para perguntas 

urgentes em segurança cibernética sobre 

dissuasão, direito internacional, normas e 

promoção da democracia.  

Essas perguntas não  irão 

desaparecer. Vários órgãos aconselharam o 

novo governo a abordar dissuasão, leis 

internacionais, normas e liberdade na 

Internet em suas políticas de segurança 

cibernética. A Comissão do Presidente 

para o aprimoramento da segurança 

cibernética nacional recomendou ao 

governo Trump promover “um 

entendimento comum da aplicação do 

direito internacional no ciberespaço” e 

“desenvolver uma estratégia para expandir 

a adoção de normas de comportamento de 

cibersegurança no ciberespaço durante 

tempo de paz”. A nova América instou o 

governo Trump a “fortalecer a liberdade 

global da Internet”.   

Os eventos forçarão as decisões  do 

presidente Trump. Investigações do 

Congresso sobre hackers eleitorais e 

possível cibermediação russa nas próximas 

eleições europeias podem alterar as 

políticas do presidente Trump. Novas 

cyberatividades maliciosas contra os 

Estados Unidos e seus aliados exigirão que 

o governo Trump interprete o direito 

internacional, pondere a utilidade das 

normas, detenha adversários e fortaleça a 

solidariedade democrática no ciberespaço.  

 

Eleição de 2020 e por que ainda é uma 

ameaça: 

A Rússia se mantém atenta para o 

processo eleitoral estadunidense do ano 

que vem não só como  um forte meio de 

financiamento de campanha, mas para 

cumprir seu objetivo maior, o mesmo de 

2016: fazer a democracia americana 

parecer “ruim”. Autoridades de segurança 

cibernética dizem que outros países como 

China, Irã e Coreia do Norte também 

mostraram capacidade de se intrometer nas 

eleições nos EUA. 

 

Definição do problema 



 

 

Em questões de Cibercrimes e 

hackerativismo, é inegável a classificação 

do ocorrido nas Eleições de 2016 dentro de 

algum desses termos. A presença e a 

influência russa no 

cenário eleitoral são provadas, o 

que resta ser julgado é se isso classifica-se 

como uma ação ilegal de responsabilidade 

internacional para julgamento. 

 

As ações de Obama acerca do problema e 

suas implicações: 

 

Pelos hacks das eleições, a 

dissuasão por punição se tornou mais 

importante para a cibersegurança dos EUA 

do que anteriormente. O recurso do 

governo Obama a sanções em resposta às 

intromissões cibernéticas russas reforçou 

esse destaque. Essa trajetória intensificou 

os debates sobre a dissuasão como 

estratégia de cibersegurança. Especialistas 

discordaram acerca dos conceitos de 

dissuasão - incluindo a necessidade de 

atribuição clara, ameaças retaliatórias 

credíveis e ações - faz sentido no mundo 

cibernético. As sanções contra a Rússia 

agitaram esses desacordos e levantaram 

questões sobre como o direito e as normas 

internacionais se relacionam com a 

estratégia de dissuasão. 

Dada a importância da dissuasão pela 

punição, a resposta do governo Obama aos 

hackers nas eleições se tornou um evento 

seminal. Contudo, a resposta não encerrou 

os debates sobre punição em 

cibersegurança.  

Atribuir os hacks à Rússia 

desencadeou ataques do candidato e 

presidente eleito Trump à comunidade de 

inteligência, um espetáculo que deixou 

claro o reconhecimento de Trump acerca 

do envolvimento russo. As sanções 

desencadearam discussões sobre se eram 

suficientes para impedir a Rússia ou outros 

países de se envolver em intromissões 

cibernéticas nas próximas eleições. A 

hostilidade do presidente eleito Trump em 

relação à comunidade de inteligência e o 

interesse em melhores relações com a 

Rússia minaram a credibilidade das 

sanções como um impedimento.  

As dúvidas sobre o efeito dissuasor 

da ameaça do presidente Obama de  

ciberoperações secretas contra a Rússia 

aumentaram quando o Diretor de 

Inteligência Nacional argumentou que os 

Estados Unidos "não podem colocar muito 

estoque em dissuasão cibernética". As 

sanções também não esclareceram 

questões relativas ao domínio da escalada. 

A Rússia decidiu não retaliar, ignorando as 

sanções como insignificantes em 

antecipação à posse de Trump. A resposta 

do governo Obama também produziu um 

exame minucioso sobre sua ênfase no 

direito internacional e normas em 

segurança cibernética. O presidente Obama 

afirmou que as ações eram "uma resposta 

necessária e apropriada aos esforços para 

prejudicar os interesses dos EUA em 

violação às normas estabelecidas de 

comportamento".  

Seu governo distinguia 

consistentemente das normas do direito 

internacional, o que significa que concluiu 

que o hacking eleitoral não violava o 

direito internacional. Essa escolha constitui 

uma importante prática estatal sobre 

quando as ciberatividades transgridem os 

princípios de soberania e não intervenção. 

No entanto, isso significa que o direito 

internacional não cria dissuasão por 

normas contra a cibermediação semelhante 

em futuras eleições em países 

democráticos. Vindo de um governo que 

procurou fortalecer o papel do direito 

internacional na segurança cibernética e 

promover a democracia no ciberespaço, 

esse resultado prejudica a busca de "regras 

de trânsito" cibernéticas e a liberdade na 

Internet. 

A alegação do governo Obama de 

que a Rússia violou uma norma 

estabelecida revela falhas relacionadas ao 



 

desenvolvimento de cibernormas. 

Primeiro, a norma reivindicada não 

impediu a Rússia de realizar 

ciberoperações maliciosas contra a 

democracia nos Estados Unidos. Tal 

interferência sugere que a norma 

estabelecida não teve significado para 

Moscou. Segundo, se os hackers das 

eleições violaram uma norma aceita é 

questionável. Os argumentos de que o 

presidente Trump deveria incluir uma 

proibição de usar informações roubadas 

para influenciar as eleições em um novo 

ciberacordo entre EUA e Rússia indicam 

que essa norma não foi estabelecida. 

Mesmo internamente, o presidente Obama 

teve que alterar uma ordem executiva 

porque as autoridades existentes não 

abordaram o que a Rússia fez. Essas 

dúvidas estão ligadas à admissão do 

presidente Obama de que "o 

desenvolvimento de normas 

internacionais" para a cibersegurança "está 

em sua infância" porque "os atores estatais 

mais sofisticados - Rússia, China, Irã - nem 

sempre incorporam os mesmos valores e 

normas que nós." O ceticismo sobre a 

"norma estabelecida" enfraqueceu a 

justificativa para a retaliação dos EUA, 

feriu as alegações de que o governo fez 

progressos nas cibernormas e prejudicou a 

liberdade da Internet. 

 

O Governo Trump: 

 

Com o governo Trump, a política 

dos hacks das eleições mudará. Como 

presidente eleito, Trump deixou claro que 

queria superar a controvérsia e fortalecer a 

cooperação com a Rússia. Durante a 

campanha, Trump adotou a dissuasão pela 

punição, prometendo garantir que os 

Estados Unidos possam "lançar 

ciberataques ofensivos" como um 

"impedimento contra ataques a nossos 

recursos críticos". Suas declarações como 

candidato não identificaram a liberdade na 

Internet ou internacional. Leis e normas tão 

importantes para seus planos de segurança 

cibernética.  

Dadas essas posições, é improvável 

que o presidente Trump implemente 

intimidação punindo os hackers das 

eleições ou use esse incidente para se 

concentrar na liberdade da Internet ou no 

direito internacional e nas cibernovas. 

Assim, os hackers eleitorais não 

produzirão respostas para perguntas 

urgentes em segurança cibernética sobre 

dissuasão, direito internacional, normas e 

promoção da democracia.  

Essas perguntas não  irão 

desaparecer. Vários órgãos aconselharam o 

novo governo a abordar dissuasão, leis 

internacionais, normas e liberdade na 

Internet em suas políticas de segurança 

cibernética. A Comissão do Presidente 

para o aprimoramento da segurança 

cibernética nacional recomendou ao 

governo Trump promover “um 

entendimento comum da aplicação do 

direito internacional no ciberespaço” e 

“desenvolver uma estratégia para expandir 

a adoção de normas de comportamento de 

cibersegurança no ciberespaço durante 

tempo de paz.”A Nova América instou o 

governo Trump a“ fortalecer a liberdade 

global da Internet ”.   

Os eventos forçarão as decisões  do 

presidente Trump. Investigações do 

Congresso sobre hackers eleitorais e 

possível ciber mediação russa nas 

próximas eleições europeias podem alterar 

as políticas do presidente Trump. Novas 

cyber atividades maliciosas contra os 

Estados Unidos e seus aliados exigirão que 

o governo Trump interprete o direito 

internacional, pondere a utilidade das 

normas, detenha adversários e fortaleça a 

solidariedade democrática no ciberespaço.  

 

Eleição de 2020 e por que ainda é uma 

ameaça: 

 Fica evidente a falta de participação 

internacional em um problema claramente 

externo aos países envolvidos. Seja pela 



 

falta de especificação ou não existência de 

normas que versam sobre o ciberespaço, é 

de responsabilidade da Corte Internacional 

de Justiça reparar esse fato e decidir como 

agir a respeito de um problema que, além 

de não internacionalmente regulamentado, 

pode sofrer o risco de não estar 

internamente resolvido apresentando uma 

ameaça para os demais países 

principalmente nos tempos atuais em que a 

ciberpresença aumenta em todos os 

campos da sociedade. 

A Rússia se mantém atenta para o 

processo eleitoral estadunidense do ano 

que vem não só como  um forte meio de 

financiamento de campanha, mas para 

cumprir seu objetivo maior, o mesmo de 

2016: fazer a democracia americana 

parecer “ruim”. Autoridades de segurança 

cibernética dizem que outros países, como 

China, Irã e Coréia do Norte, também 

mostraram capacidade de se intrometer nas 

eleições nos EUA. 

Resoluções Anteriores 

Julgamentos: 
A Corte Internacional de Justiça 

está apta a julgar dois modelos de casos: 

disputas legais entre Estados, submetidas 

pelos mesmos, chamados casos 

contenciosos, e solicitações de pareceres 

consultivos a respeito de questões 

jurídicas, submetidas por órgãos das 

Nações Unidas assim como agentes 

especializados autorizados pela mesma, 

sendo chamados de procedimentos 

consultivos.  

Casos Contenciosos: 
Apenas Estados-membros da ONU, 

ou que aceitaram, de alguma maneira, a 

jurisdição da corte podem tomar parte em 

seus julgamentos. Esses não possuem 

representantes permanentes, sendo 

usualmente representados por seus 

ministros do exterior, ou pelo embaixador 

responsável na Holanda; quando tomam 

parte em um caso, o Estado será 

devidamente representado por um agente 

designado pelo mesmo, esse terá a mesma 

função de um advogado em uma corte 

nacional, possuindo, no entanto, funções 

diplomáticas especiais para representar a 

soberania de seu respectivo Estado. De 

acordo com o estatuto da Corte, os casos 

podem ser submetidos de dois distintos 

modos: “por notificação do acordo 

especial” - de caráter bilateral, pode ser 

submetida por um ou pelos dois Estados 

participantes dos procedimentos - “ou por 

uma petição escrita dirigida ao Escrivão” - 

de caráter unilateral, deve ser submetida 

por um dos Estados contra o próximo. 

O julgamento é dividido em duas 

fases, a primeira escrita e a segunda oral. A 

primeira fase “compreenderá a 

comunicação à Corte e às partes de 

memoriais, contramemoriais e, se 

necessário, réplicas assim como quaisquer 

peças e documentos em apoio às mesmas”. 

Já a segunda fase “consistirá na audiência, 

pela Corte, de testemunhas, peritos, 

agentes, consultores e advogados”. Uma 

vez que a Corte possui e utiliza dois 

idiomas oficiais (Inglês e Francês), tudo o 

que for dito, assim como escrito, deve ser 

traduzido em ambas. 

Após a conclusão da apresentação 

das causas por ambos os lados, a Corte 

deve se retirar para deliberar privadamente 

a respeito do caso. Todas as decisões 

deverão obter necessariamente maioria dos 

juízes e, em caso de empate, o Presidente 

deverá votar a decisão final. O veredicto 

emitido pelos componentes da Corte é 

“final, obrigatório às partes do caso e não 

possui espaço para recurso (podendo 

apenas ser submetido à intepretação, ou em 

caso de descoberta de novos fatos, ser 

revisado)”. 

E por fim, as fontes de lei que 

forem usadas pela Corte para embasar suas 

decisões são direito internacional, tratados 

e convenções internacionais, costumes 

internacionais, princípios gerais de direito, 

assim como doutrinas de renomados 

estudiosos, podendo também, em última 

instância, resolver seus casos ex aequo et 



 

bono, ou seja, sem restringir-se a leis 

existentes no direito internacional. 

Procedimentos Consultivos: 
Podem ser submetidos por certos 

órgãos da ONU, assim como alguns 

agentes especializados aprovados pela 

mesma. A Corte deve então juntar todos os 

fatos pertinentes ao caso, podendo 

proceder assim aos processos escritos e 

orais. Estados e Organizações 

Internacionais pertinentes ao assunto são 

convocados para fornecer informações - 

similar ao procedimento dos casos 

contenciosos. Uma vez terminado o 

processo, a Corte emitirá seus pareceres 

consultivos em sessão pública. Esse, no 

entanto, diferente dos casos contenciosos, 

não possui obrigatoriedade, estando o 

órgão ou agente requerente do mesmo livre 

para acatar ou não a decisão da Corte. 

Resoluções: 
1) A Corte Internacional de Justiça, 

estabelecida em junho de 1945 pela carta 

das Nações Unidas, julgou até hoje 

centenas de casos, tendo sido o primeiro 

caso julgado “Corfu Channel (United 

Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland v. Albania)”, apresentado à Corte 

em 22 de maio de 1947, através de uma 

petição proveniente da potência britânica 

contra a Albânia.  

O conflito entre os dois Estados se 

iniciou quando, em 1946, navios britânicos 

que passavam pelo Canal de Corfu 

sofreram graves danos, além da morte de 

parte da tripulação, com a explosão de 

minas, localizadas em águas albanesas que 

haviam sido previamente alvo de remoção 

das mesmas. O Reino Unido apresentou 

sua petição, em 1947, à Corte Internacional 

de Justiça, alegando que a República 

Popular da Albânia “teria assentado, ou 

permitido, que um terceiro Estado 

assentasse minas de exploração, após as 

operações de remoção das minas pelas 

autoridades navais aliadas”. 

A disputa gerou três julgamentos, 

sendo o primeiro dia 25 março de 1948, em 

que o tribunal tratou da jurisdição e 

admissibilidade da petição apresentado 

pelo Reino Unido. O segundo ocorreu em 

9 de abril de 1949 e tratou do mérito do 

caso. E o terceiro e último julgamento 

sucedeu dia 15 de dezembro do mesmo 

ano, em que “a Corte, por doze votos a 

dois, concede o julgamento em favor da 

reclamação do Governo do Reino Unido e 

fixa a quantidade compensatória devida 

pela República Popular da Albânia ao 

Reino Unido em £843,947”.  

2) A Corte teve, ainda, como o seu mais 

recente caso, julgado em 17 de julho de 

2019, a disputa entre Índia e Paquistão 

referente à detenção e sentença de um 

cidadão indiano no Paquistão. 

O conflito teve início em abril de 

2017, quando Kulbhushan Sudhir Jadhav, 

ex-oficial da Marinha, preso em março de 

2016, no Paquistão, acusado de terrorismo 

e espionagem, foi condenado à pena de 

morte por uma corte militar no país. No dia 

8 de maio de 2017, a Índia apresentou uma 

petição à Corte “instaurando um processo 

contra o Paquistão por (...) supostas 

violações da Convenção de Viena sobre 

Relações Consulares, de 24 de abril de 

1963”. A República da Índia alegou que 

não havia sido informada, “sem demora”, 

da prisão de seu nacional, não tendo o 

mesmo sido informado pelo Paquistão de 

seus direitos, e ainda sustentou que “os 

oficiais consulares da Índia tiveram seu 

acesso negado ao cidadão indiano, 

enquanto estava sob custódia, detenção e 

prisão, e foram incapacitados de conversar 

e corresponder com ela, ou de providenciar 

sua representação legal”.  

O julgamento do caso ocorreu no 

dia 17 de julho de 2019, e uma vez todas as 

causas de ambos os Estados, os 15 juízes 

da Corte e o seu atual presidente, após 

cautelosa deliberação, apresentaram ao 

total 8 decisões relativas aos assuntos 

discutidos, sendo as mais importantes: “(3) 

Por 15 votos a 1, considera que, ao não 

informar o Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, 



 

sem demora, de seus direitos sob o Artigo 

36, parágrafo 1 (b), da Convenção de 

Viena sobre Relações Consulares, a 

República Islâmica do Paquistão infringiu 

as obrigações incumbentes sobre a mesma 

de acordo com aquela provisão”; “(4) Por 

15 votos a 1, considera que, ao não 

notificar o posto consular apropriado da 

República da Índia na República Islâmica 

do Paquistão, sem demora, da detenção do 

Sr. Kulbhushan Sudhir Jadhav e desse 

modo privando a República da Índia do 

direito de prestar a assistência fornecida 

pela Convenção de Viena ao indivíduo em 

questão, a República Islâmica do Paquistão 

infringiu as obrigações incumbentes de 

acordo com o Artigo 36, parágrafo 1 (b), 

da Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares”; “(5) Por 15 votos a 1, 

considera que a República Islâmica do 

Paquistão privou a República da Índia do 

direito de se comunicar e ter acesso ao 

Sr.  Kulbhushan Sudhir Jadhav, de visitá-lo 

em detenção e providenciar sua 

representação legal e, portanto, infringiu as 

obrigações incumbentes de acordo com o 

Artigo 36, parágrafo 1 (a e c), da 

Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares”; “(7) Por 15 votos a 1, 

considera que a reparação apropriada nesse 

caso consiste na obrigação da República 

Islâmica do Paquistão de prover, através de 

meios de sua própria escolha, revisão e 

reconsideração efetiva da condenação e 

sentença do Sr.  Kulbhushan Sudhir Jadhav 

para assegurar que a completa importância 

seja dada ao efeito das violações dos 

direitos estabelecidos no Artigo 36 da 

Convenção (...)”. 

Panorama dos países - CIJ 

 

OBS: Como o caso não conta com 

antecedentes na CIJ, a posição dos juízes 

irá muitas vezes colidir com a política 

externa de seus países e com a trajetória 

pessoal de cada indivíduo acerca do 

tema abordado. 

Juízes: 

Abdulqawi Ahmed Yusuf → É da Somália, 

nascido em 1948. Membro da Corte desde 

6 de fevereiro de 2009; reeleito a partir de 

6 de fevereiro de 2018; Vice-Presidente, de 

6 de fevereiro de 2015 a 5 de fevereiro de 

2018; Presidente desde 6 de fevereiro de 

2018. 

Voto: Considerando que o governo 

da  Somália vem sendo alvo de ataques 

cibernéticos cada vez mais recorrentes, 

espera-se que a posição seja de condenação 

a qualquer ameaça dentro desse viés, 

focando na melhora de seu próprio sistema 

de segurança cibernética e dos demais 

países. 

Xue Hanquin → É da China, nascida em 

1955. Membro da Corte desde 29 de junho 

de 2010; reeleita a partir de 6 de fevereiro 

de 2012; Vice-Presidente desde 6 de 

fevereiro de 2018. 

Voto: Considerando as leis de 

cibersegurança da República Popular da 

China, espera-se que a posição seja de 

condenação a ataques cibernéticos e 

intolerância de invasão da privacidade. 

Peter Tonka → É da Eslováquia, nascido 

em 1956. Membro da Corte desde 6 de 

fevereiro de 2003; reeleito a partir de 6 de 

fevereiro de 2012; Vice-presidente de 6 de 

fevereiro de 2009 a 5 de fevereiro de 2012; 

Presidente de 6 de fevereiro de 2012 a 5 de 

fevereiro de 2015. 

Voto: A Eslováquia ocupa a primeira 

posição no Índice Nacional de Segurança 

Cibernética (NCSI) global, significando 

que procura ao máximo se proteger e 

condenar crimes dessa ordem, no entanto é 

um forte aliado à Rússia, deixando um 

custo caso se volte contra a mesma. 

Giorgio Gaja→ É de nacionalidade 

italiana, nascido em 1939 na Suíça. 

Membro da Corte desde 6 de fevereiro de 

2012. 

Voto: Apesar de sua relação existente com 

a Rússia, a Itália é uma das nações mais  

pró-americanistas no mundo, é provável 

seu alinhamento com EUA considerando 



 

também sua parceria em esforços contra o 

terrorismo. 

Julia Sebutinde→ É da Uganda, nascida 

em 1954. Membro da Corte desde 6 de 

fevereiro de 2012. 

Voto: A cibersegurança ainda está em seu 

estágio primário na Uganda, mas existem 

esforços para reforçar tal âmbito. Ademais, 

possuem fortes relações com os EUA, 

ainda que conturbadas e não apresentam 

relações com a Rússia. 

Krill Gevorgian→ É da Rússia, nascido em 

1953. Membro da Corte desde 6 de 

fevereiro de 2015. 

Voto: Considerando sua nacionalidade, sua 

posição alia-se à defesa de seu país. 

Yuji Iwasawa→ É do Japão, nascido em 

1954. Membro da Corte desde 22 de junho 

de 2018. 

Voto: Considerando que os EUA são um 

dos mais fortes aliados do Japão, é natural 

seu alinhamento de acordo, ademais as 

políticas de cibersegurança e campanhas 

desse âmbito são fruto um forte diálogo 

entre os dois países. 

 

Dalveer Bhandari → Nascido no dia 1° de 

outubro 1946, em Jodhpur, Índia, exerce o 

cargo de juiz na Corte Internacional de 

Justiça desde sua primeira eleição em 27 

de abril de 2012, sendo posteriormente 

reeleito em 6 de fevereiro de 2018. 

Voto: considerando a posição da Índia 

como um crescente centro de tecnologia no 

mundo, exemplificado em sua meta de 

tornar sua economia majoritariamente 

digital, espera-se que a posição do juiz seja 

de repúdio a quaisquer ataques 

cibernéticos, visando à amplificação da 

segurança no mundo digital. 

Patrick Lipton Robinson → Nascido em 29 

de janeiro de 1944, na Jamaica, exerce o 

cargo de juiz na Corte Internacional de 

Justiça desde sua eleição em 6 de fevereiro 

de 2015. 

Voto: é um país pequeno e tem poucas 

políticas voltadas ao assunto, sendo uma 

delas a criação de um órgão em 2013 para 

lidar com crimes cibernéticos. Mas 

levando em consideração sua histórica 

aproximação com os EUA, é esperado que 

a posição seja de condenação à posição 

russa. 

James Richard Crawford → Nascido no 

dia 14 de novembro de 1948, em Adelaide, 

Austrália, exerce o cargo de juiz na Corte 

Internacional de Justiça desde 6 de abril de 

2015. 

Voto: de acordo com a forte política do 

país a favor da cibersegurança, e contra os 

crimes cibernéticos, é esperado uma 

posição de repúdio a qualquer tipo de 

ataque contra a segurança em rede. 

Nawaf Salam → Nascido no Líbano, em 

Beirut, no dia 15 de dezembro de 1953, 

compõe a Corte Internacional de Justiça 

desde 6 de fevereiro de 2018. 

Voto: o país, apesar de não apresentar 

ampla regulação sobre o assunto, tem se 

mostrado a favor da criação de legislação a 

respeito, visto acordo com a União 

Europeia. No entanto, apresenta uma 

ligação próxima com os EUA, estando, 

portanto, propenso a uma posição de 

condenação dos ataques à potência. 

Joan E. Donoghue → Nascida em 12 de 

dezembro de 1956, em Nova York, EUA, 

participa da Corte desde sua primeira 

eleição em 9 de setembro de 2010, sendo 

reeleita em 6 de janeiro de 2015. 

Voto: devido a sua nacionalidade, é 

provável que a juíza vote a favor da 

condenação dos atos russos. 

Antônio Augusto Cançado Trindade → 

Nascido em 17 de setembro de 1947, em 

Belo Horizonte, Brasil, compõe a Corte 

desde sua primeira eleição em fevereiro de 

2009, sendo reeleito em fevereiro de 2018. 

Voto: o país, mesmo com reduzido 

orçamento, tem se movido em direção à 

garantia da segurança cibernética, 

redigindo e aprovando leis sobre o tópico, 

assim como promovendo acordos 



 

internacionais (com Israel, em 2019, por 

exemplo) para melhorar justamente a 

segurança de seus usuários de internet. 

Logo, somado à grande influência que os 

EUA têm sobre o Brasil, espera-se que o 

juiz se alie a ele, repudiando as ações 

russas. 

Mohamed Bennouna → Nascido em 29 de 

abril de 1943, em Marrakesh, Marrocos, 

participa da Corte Internacional de Justiça 

desde fevereiro de 2006, sendo reeleito em 

fevereiro de 2015. 

Voto: o país não possui muitas regulações 

ou legislações relativas ao assunto, 

assumindo, inclusive, o 25° lugar em uma 

pesquisa que visa analisar quais são os 

países mais inseguros na questão 

cibernética. Somado a isso possui fortes 

relações comerciais e diplomáticas, tanto 

com a Rússia como com os EUA, 

culminando assim em um conflito de 

interesses no que tange ao voto do 

respectivo juiz. 

Ronny Abraham → Nascido em 5 de 

setembro de 1951, em Alexandria, no 

Egito, foi eleito como juiz pela França em 

fevereiro de 2005, reeleito em fevereiro de 

2009. Foi presidente da Corte de 2015 a 

2018, e reeleito mais uma vez como juiz 

em fevereiro de 2018. 

Voto: tendo em vista o forte 

posicionamento francês pela segurança 

cibernética, atenuado pelo “Apelo de 

Paris” de 2018, que tem em uma de suas 

pautas justamente a interferência 

estrangeira no processo eleitoral, é 

esperado que o juiz tenha uma firme 

posição condenatória dos atos russos. 

Secretário: 
Philippe Gautier → É da Bélgica, nascido 

em 1960. Foi eleito secretário da Corte 

Internacional de Justiça em 22 de maio de 

2019, mandato de sete anos iniciado em 

agosto de 2019. 

O Sr. Gautier foi secretário do Tribunal 

Internacional para o Direito do Mar 

(ITLOS) desde 2001, tendo atuado como 

vice-secretário da mesmo Tribunal de 1997 

a 2001. Antes disso, ele havia ocupado os 

cargos de Diretor-Adjunto, Chefe do 

Escritório de Direito do Mar / Antártica 

(1991-1995) e Diretor, Chefe da Divisão 

de Tratados (1995-1997), no Ministério 

das Relações Exteriores da Bélgica. O Sr. 

Gautier é membro de vários órgãos 

científicos e instruídos, professor 

extraordinário da Université Catholique de 

Louvain e um professor visitante em várias 

outras universidades, onde ele palestra 

sobre vários aspectos do direito 

internacional, em particular o direito do 

mar. Ele também é o autor de numerosas 

publicações. 

Deveres diplomáticos: (a) ele atende às 

relações exteriores do Tribunal e atua 

como o canal de comunicação de e para o 

Tribunal; (b) ele gerencia correspondência 

externa, inclusive a relacionada a casos, e 

está disponível para consulta, se 

necessário; (c) administra relações de 

natureza diplomática, em particular com os 

órgãos e Estados-membros das Nações 

Unidas, com outras organizações 

internacionais e com o governo do país em 

que a Corte tem sede; (d) ele mantém 

relações com as autoridades locais e a 

imprensa; e (e) ele é responsável pela 

emissão de informações sobre as atividades 

do Tribunal e pelas publicações do 

Tribunal, incluindo comunicados de 

imprensa. 

Responsável substancialmente por realizar 

um registro do andamento das discussões 

(como, por exemplo, um documento de 

trabalho) de forma a facilitar a composição 

da resolução. 

Voto: imparcial (não poderá participar das 

votações substanciais desse comitê). 

 

Ad Hoc: 
Charles Brower → É dos EUA, nascido em 

1935. É o ad hoc escolhido pelos EUA. 

Voto: Irá basear-se principalmente na 

violação de privacidade como um crime e 

o uso de tal para influenciar o processo 



 

eleitoral de forma a favorecer a aliança 

Rússia-EUA. 

Leonid Skotinov → É da Rússia, nascido 

em 1951. É o ad hoc escolhido pela 

Rússia.  

Voto: Irá basear-se no princípio de que o 

ato não pode ser considerado um crime de 

Estado, mas talvez uma violação de 

privacidade por meio particular sem 

vínculos políticos com o país. 

 

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL 

 

O Documento de Posição Oficial é 

o primeiro documento elaborado pelos 

senhores no decorrer do Fórum FAAP. 

Uma pesquisa prévia deve ser feita, bem 

como a leitura deste Guia de Estudos. 

Baseando-se nas perguntas motivadoras 

numeradas ao fim deste item e em tais 

leituras, os senhores devem formular um 

texto que expresse a posição do juiz que 

representam frente às questões abordadas 

pela corte.  

 

O DPO, em todos os Organismos 

Internacionais que não são militares, deve 

seguir o padrão: 

 

 Fonte: Times New Roman; 

// Tamanho: 12; // Folha: 

A4; 

 Texto em cor: preta; 

 Espaçamento: simples;   

 Espaço antes e depois: 0 pt; 

 Margens: superior, 

esquerda, inferior e direita – 

2 cm; 

 Brasão de armas ou 

emblema nacional do país 

no canto superior direito – 

no caso de comitês que não 

são países, e sim 

representantes, utilizar 

apenas o logo do comitê no 

canto superior esquerdo; 

 Logo do comitê no canto 

superior esquerdo, no caso 

de não haver um logo, será 

permitido o uso da bandeira 

do comitê ou no caso de ser 

um Gabinete Presidencial, 

utilizar o brasão de armas 

do país; 

 Nome oficial do país, entre 

o emblema/brasão do país e 

o logo do comitê, 

centralizado, em negrito e 

caixa-alta;      

 Assinatura do(s) 

delegado(s) no canto 

inferior direito, em cima de 

uma linha em que abaixo 

está indicado o cargo oficial 

(ex.: Embaixador, Chefe de 

Estado, etc.);        

 O nome deve ser do real 

representante junto ao 

órgão, caso essa informação 

não esteja disponível, o 

aluno pode colocar seu 

próprio nome; 

 Deve conter uma 

introdução, argumentos e 

conclusão;    

 O DPO deve ter apenas 1 

página. 

 

Lembrem-se de utilizar fontes 

confiáveis e serem fiéis à realidade, além 

de seguirem as regras de formatação 

citadas acima. Esses aspectos 

serão  avaliados durante as sessões, bem 

como o desempenho dos senhores frente às 

discussões, e irão compor a nota final.  

 

Perguntas Motivadoras 
Juízes 

 Qual a posição do juiz que você 

representa frente aos acusados? 

 Qual costuma ser a atuação do juiz 

frente aos países acusados? 

 Qual costuma ser a atuação do juiz 

frente a casos de cibercrime? 



 

 Qual a posição o país de seu juiz tende 

a defender frente à acusação? 

Ad Hoc 
 Como defender/acusar o país em 

questão? 

 O que está sendo proposto pode ser 

visto indubitavelmente como um 

crime? Por quê? 

 O que a decisão feita nesta corte irá 

significar para o cenário 

internacional?  

 É de fato um caso para acusar países 

como responsáveis ou o crime deve ser 

delegado somente às pessoas 

envolvidas? 
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