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EDITAL NEI Nº. 02/2010 
O NÚCLEO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS seleciona 8 membros para compor o grupo da Universidade de 
São Paulo que se preparará para a 52ª Competição Anual de Julgamento Simulado da Corte Internacional de 
Justiça (PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION), promovida pela INTERNATIONAL LAW 
STUDENTS ASSOCIATION, e que ocorrerá no início de 2011. 

1. A Competição 

1.1. A PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION consiste, sinteticamente, em uma 
simulação de julgamento da Corte Internacional de Justiça envolvendo um caso hipotético no âmbito do 
Direito Internacional Público. 

1.2. A competição é realizada em duas etapas: (i) nacional/regional (data e local a serem indicados pela 
organização nacional), na qual é selecionada a equipe brasileira que competirá na fase internacional; e 
(ii) internacional, em março de 2011, em Washington, D.C.. 

2. A seleção 

2.1. A presente seleção é dirigida a alunos que tenham interesse pela pesquisa e pelo desenvolvimento 
de habilidades acadêmicas e profissionais na área de Direito Internacional Público. 

2.2. Requisitos: 

2.2.1. ser aluno regularmente matriculado na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo*; 

2.2.2. ter disponibilidade para reuniões semanais às quartas-feiras, 19h (os dias e horários 
podem ser discutidos entre os selecionados e os membros atuais); e 

2.2.3. ser fluente em inglês. 

2.3. Para participar da seleção, os candidatos deverão se inscrever, por meio do site do NEI/FDUSP 

(http://nei-arcadas.org) até o dia 27 de março de 2010. 
 

2.3.1. Uma mensagem eletrônica será enviada automaticamente confirmando o recebimento 
dos dados de inscrição. Esta mensagem conterá um número de inscrição, o qual deverá ser 
informado no envio da dissertação. 

 
2.3.2. Só serão consideradas as dissertações enviadas pelos candidatos que houverem realizado 
a inscrição até o prazo estipulado neste Edital. 

 

2.4. Os candidatos do 1º ano devem deverão escolher um dos países do caso fictício n. 1 e os 
candidatos do 2º ao 5º ano deverão defender um país do caso fictício n. 2. e apresentar uma defesa 
concisa dos pedidos formulados pelo país em, no máximo 2 (duas) laudas em fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5 (um e meio), com recuo de margens superior e esquerda de 3 (três) 
centímetros e inferior e direita de 2 (dois) centímetros.   

2.4.1 Os candidatos podem requerer correções e esclarecimentos a respeito do caso até o dia 
25.03.2010. 

2.4.2 A defesa deverá ser enviada até 02 de abril, em formato .doc, para o endereço 
eletrônico p2-jessup@nei-arcadas.org, juntamente com o número de inscrição (cf. item 
2.3.1 acima). 

3. Resultado 

3.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 04 de abril de 2010, em http://nei-arcadas.org. 

                                                 
*
 Alunos vinculados a outros cursos da Universidade de São Paulo podem participar como colaboradores, desde que tenham 

cursado regularmente aulas de Direito Internacional. 
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3.2. A seleção dos participantes indicará apenas os membros do grupo preparatório da USP para a 52ª 
PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION, que atuará no estudo de Direito 
Internacional Público, na análise de jurisprudência, estudo de doutrina, discussão de casos práticos, 
simulações internas e outras modalidades de preparação. Os 4 (quatro) oradores que participarão da 
competição nas etapas nacional e internacional serão definidos posteriormente, de acordo com o 
andamento dos estudos do grupo. 

 

 

Cronograma 
 
25.03.2010 - Data máxima para pedido de correções e esclarecimentos 

27.03.2010 - Data máxima para inscrição no site http://nei-arcadas.org. 
02.04.2010 - Data máxima para entrega das dissertações (enviar para p2-jessup@nei-arcadas.org). 
04.04.2010 - Divulgação dos resultados no site http://nei-arcadas.org. 
 

Maiores informações sobre a Competição:  http://www.ilsa.org/jessup/index.php  
Dúvidas:      p2-jessup@nei-arcadas.org  
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APÊNDICE 

Caso Fictício n. 1 
 

As ilhas Halmek são um arquipélago localizado no hemisfério sul. Uma das ilhas foi descoberta por 

exploradores do Reino de Rulgo em 1788. Rulgo é um país com histórico de descobertas marítimas nos séculos 

XVI e XVII. Nessa descoberta, os exploradores deixaram uma bandeira e uma mensagem determinando a 

soberania sobre as ilhas. 

Três anos após a descoberta pelo Reino de Rulgo, chegou à outra ilha pertencente ao arquipélago um 

barco vindo do Reino de Gobran. Nesse barco estava o governador-mor de Adesi, uma colônia de Gobran. 

O governador construiu um forte na ilha e estabeleceu um pequeno povoado com os tripulantes do barco. 

Durante esse período não houve qualquer aparecimento de barcos do Reino de Rulgo ou de qualquer outro 

país, porém não houve uma exploração do arquipélago inteiro. 

 Em 1833, o governador-mor de Adesi e seus tripulantes tiveram de voltar para Adesi por problemas 

internos. Quando foram embora das ilhas, deixaram uma bandeira do Reino de Gobran e uma nota 

determinando sua soberania sobre as ilhas. 

 As ilhas ficaram inabitadas até 1845, quando um navio de Rulgo perdido no mar encontrou as ilhas e 

verificou que, segundo seus mapas, as ilhas pertenciam a Rulgo. O almirante do navio, Max Hyn, e sua 

tripulação decidiram estabelecer um acampamento provisório até conseguirem voltar a seu país. Enquanto isso, 

exploraram o restante das ilhas do arquipélago e descobriram o forte e o povoado abandonado de Gobran. 

 Em 1850, o governador-mor de Adesi enviou um navio para estabelecer uma colônia penal nas ilhas 

Halmek, entretanto, quando o navio chegou à costa, foi recebido por marinheiros armados do povoado. Sem 

armas pra lutar com os rulgoanos, o navio de Adesi voltou, protestando a soberania. O Rei de Gobran, ao saber 

do ocorrido, enviou uma carta ao Rei de Rulgo protestando a soberania sobre as ilhas. Porém, o Rei de Rulgo 

disse que a soberania das ilhas pertencia a seu Reino desde a descoberta em 1788. 

 O povoado que era pra ser temporário acabou se tornando permanente, mas o Reino de Gobran 

continuou suas reivindicações sobre a soberania das ilhas Halmek. Em 1930, os insulanos descobriram jazidas 

minerais em uma das ilhas centrais de Halmek. No mesmo período, despontou um movimento de 

independência em Adesi, que levou à independência e ao surgimento da República de Adesi. O Reino de 

Gobran não reconheceu a independência nem os países vizinhos. 

 Após a descoberta de recursos minerais nas ilhas, o Rei de Rulgo tentou resolver o conflito de soberania 

com o Reino de Gobran e celebrou um tratado de exploração conjunta de recursos. O presidente eleito da 

República de Aderi, em audiência pública, disse que era uma interferência em sua soberania e que o tratado era 

nulo, porque segundo o princípio “uti possidetis juris”, após a independência de  Adesi, as ilhas Halmek tinham 

sido incorporadas ao seu território. 

 O Reino de Rulgo desconsiderou as asserções de Adesi e prosseguiu com a exploração de recursos. Em 

retaliação, Adesi fez um ataque aéreo a Rulgo matando 100 pessoas de uma pequena cidade. O conflito se 

intensificou com o contra-ataque de Rulgo e os dois países resolveram submeter o litígio à Corte Internacional 

de Justiça. 

 A República de Adesi pede que a CIJ declare que: 
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1) a soberania das ilhas Halmek pertence a Adesi; 

2) o ataque em Rulgo foi uma mera defesa da soberania de seu território. 

 O Reino de Rulgo pede que a CIJ declare que: 

1) a soberania das ilhas Halmek pertence a Rulgo; 

2) o ataque de Adesi foi ilegal. 

 

Bibliografia recomendada: 

1. Tratados e Estatutos 

Statute of the International Court of Justice 

 Charter of the United Nations 

 

2. Casos de Cortes internacionais 

The Island of Palmas Case (or Miangas) (United States of America v. The Netherlands), Permanent Court of 

Arbitration, Award (4 April 1928) 

 Clipperton Islands Case (Mexico v. France), Judicial Decisions Involving Questions of International Law (28 

January 1931), provided by Hein Online 

 The Minquiers and Ecrehos Case (France/United Kingdom), ICJ Judgment (17 November 1953) 

 Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), ICJ Judgment (22 December 1968) 

 Western Sahara, ICJ Advisory Opinion (16 October 1975) 

 

3. Manuais para consulta 

BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 6th edition. 

New York: Oxford University Press, 2003. 

DINH, Nguyen Q. e PELLET, Allain. Droit International Public. 6ème édition. Paris: Librairie générale droit et 

jurisprudence, 1999. 

SHAW, Malcolm N. International Law. 5th edition. Cambridge: Cambridge    University Press, 2003. 
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Caso Fictício 2 
 
 Durante um período conturbado no início da década de 90, um antigo país de proporções continentais, 

a Cislávia, se fragmentou. Como resultado, dois Estados fronteiriços surgiram, a Armorânia e o Roquistão. A 

Armorânia é uma região altamente desenvolvida, com uma grande indústria e boa parte do antigo exército 

cislavo. A etnia predominante é a etnia Kap. O Roquistão, por sua vez, é um país em desenvolvimento que 

enfrentou sérias dificuldades econômicas após a independência. A sua população é de maioria Hix, havendo, no 

entanto, uma significativa minoria Kap na região de fronteira com a Armorânia, em especial no planalto de 

Swap.  

No correr dos anos, após o surgimento dos novos países, uma parte da minoria Kap no Roquistão começou a 

exigir a independência e sua incorporação ao território da Armorânia. Esse descontentamento acabou por tomar 

a forma de um movimento insurgente denominado Brigadas Unidas pela Libertação dos Kaps (BULK), que 

realizou diversos ataques contra tropas do governo e edifícios públicos.  

Embora a Armorânia negasse terminantemente qualquer participação nos distúrbios do país vizinho, em mais 

de uma ocasião ficou demonstrado que esta enviava fundos, além de estimular ataques dos rebeldes, sob a 

condição de, uma vez conseguida a autonomia, a região controlada pelos Kaps se juntar ao país vizinho. Em 

junho de 1998, em um ataque realizado pelo governo do Roquistão contra posições rebeldes, foi encontrado 

um computador portátil com informações acerca do envio de armas e instruções da Armorânia aos rebeldes no 

Roquistão.  

Ao mesmo tempo, a Armorânia passou a conceder status de cidadão a um número cada vez maior de Kaps que 

viviam no Roquistão, mas tinham os seus laços, famílias e cultura em no país vizinho. 

O movimento pela independência se radicalizou no Roquistão a partir de 1999, evoluindo para uma situação de 

guerra civil. Em outubro de 2000, houve um ataque a civis da etnia Hix, no qual toda a população Hix de uma 

cidade de aproximadamente 20 mil pessoas - a cidade de Sverna - foi morta, sob o pretexto de limpar a região 

da ameaça Hix.  

Diante da situação e sofrendo forte pressão internacional para agir, o governo do Roquistão enviou diversas 

tropas à região para combater a BULK e pôr termo à ameaça de secessão. Essas operações militares causaram 

uma grande preocupação na Armorânia, que tinha um considerável número de cidadãos na região.   

Sob o pretexto de proteger os cidadãos da Armorânia da tirania e alegando que esta população corria o risco de 

sofrer represálias e violações sistemáticas de seus direitos fundamentais pelas tropas do Roquistão, a 

Armorânia enviou uma parte significativa de suas tropas e armas para a região de Swap. Em janeiro de 2001, 

as tropas cruzaram a fronteira entre os dois países e lá permaneceram. Desde então, a violência por parte da 

BULK diminuiu consideravelmente.  

Diante da situação entre os dois países e acusações mútuas, o Conselho de Segurança da ONU, em sessão de 

emergência, recomendou aos dois países que a disputa fosse levada à Corte Internacional de Justiça, o que foi 

aceito pelos dois países. 

 O Governo da Armorânia pede que a CIJ declare que: 

- A Armorânia não é responsável pelo massacre de Sverna 

- A presença de tropas da Armorânia é legal 
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O Governo do Roquistão pede que a CIJ declare que: 

- A Armorânia, por financiar os BULK é responsável pelos atos destes, em especial o massacre de Sverna, que 

constitui genocídio. 

- A presença de tropas da Armorânia no território do Roquistão é uma violação do direito internacional. 

 

Ambos os países são partes da Carta da ONU, dos Pactos de Direitos Civis e Políticos e Econômicos e Sociais, da 

Convenção para Prevenção e Punição do Genocídio e da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.   

 

Bibliografia recomendada 

1. Tratados e Estatutos 

Statute of the International Court of Justice Charter of the United Nations 

Convention on the Protection and Punishment of the crime of Genocide 

International Covenant on Civil and Political Rights 

Viena Convention on the Law of Treaties 

Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts (GA RES 56/83) 

 

2. Casos de Cortes internacionais 

Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

(Georgia/Russian Federation), pending case before ICJ 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (julgamento de 2007) 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States) (julgamento de 1986) 

Nottebohm (Liechenstein v. Guatemala) (julgamento de 1955) 

 

3. Manuais para consulta 

BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 6th edition. 

New York: Oxford University Press, 2003. 

DINH, Nguyen Q. e PELLET, Allain. Droit International Public. 6ème édition. Paris: Librairie générale droit et 

jurisprudence, 1999. 

SHAW, Malcolm N. International Law. 5th edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

 

4. Revistas especializadas para eventual consulta 

Recueil des Cours de l’Academie de Droit International  

Revue générale de Droit International Public 

American Journal of International Law 

 


