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1. QUEM SOMOS? 

Mariana Botelho é estudante de Direito da UnB, diretora desde 2019 do Sigma Múndi, 

poeta, autora do livro “Não dormem os poetas”, ex-aluna do Centro Educacional Sigma e 

pesquisadora do Grupo de Retórica e Argumentação Jurídica da UnB (GPRAJ) e do Núcleo de 

Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UnB.  

Roney Olímpio é estudante de Direito da UnB e de Comércio Exterior da 

UNIASSELVI, diretor desde 2021 do Sigma Múndi e pesquisador nas áreas de direito 

internacional, proteção de dados e direito concorrencial.  

Nossas expectativas para o nosso comitê esse ano é que possamos trocar conhecimento 

e argumentar sobre esse tema que é tão importante e atual. Estamos falando de um caso que 

facilmente poderia ser o estopim para uma guerra mundial. Entretanto, como estamos vivendo 

em outra época em que a tendência mundial é prezar pela paz, pois já vimos os prejuízos das 

guerras tanto em escala global e mundial, as movimentações políticas e bélicas estão mudando. 

Assim, queremos promover o diálogo social, jurídico e humanitário para que possamos 

exercitar e vivenciar uma resolução de conflitos baseada no Direito, nas normas internacionais. 

Por fim, esperamos nos divertir e proporcionar para vocês uma excelente simulação jurídica. 

Essas experiências ficaram marcadas em nossas vidas e queremos que fiquem na de vocês 

também. Afinal, vocês são o futuro e a sobrevivência desse projeto tão engrandecedor!  

2. INTRODUÇÃO  

 Conflitos hoje estudados possuem vínculos e relações com histórias passadas, 

principalmente quando se fala em conflitos firmados entre grandes nações, potências ou grupos 

históricos. Verdadeiramente, não se espera que conflitos territoriais surjam do dia para a noite, 

momentaneamente. Afinal, tratam-se de embates históricos, que se criaram por diversos 

acontecimentos datados. Desse modo, para analisar qualquer acontecimento contemporâneo, é 

preciso entender suas bases e compreender como ele se originou, principalmente, caso o 

interesse seja apontar quais são os atos “corretos”. ou quais são os atos “errados”.  

 No presente guia, o intuito é resgatar o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, 

partindo das renovações das estruturas políticas e governamentais dessas nações e entender 

quais são os atritos que desencadearam os conflitos hoje notados. A partir desse ponto, já 

compreendido e materializado o conflito, busca-se entender quais são as disposições que regem 

tais conflitos, bem como, de que modo ocorre a responsabilização pelos atos praticados. Os 



 

Estados-nações, enquanto agentes internacionais, podem (e devem) ser responsabilizados por 

aquilo que praticam. Resta saber de que maneira e em que momento essa responsabilização 

pode acontecer. 

 Com efeito, há limites para a atuação do Estado, principalmente quando se fala de 

atuação militar, e esses limites, por sua vez, podem ser expressos ou não. Portanto, cabe 

entendê-los e aplicar a sua lógica no embate entre a Ucrânia e a Rússia.   

 Nesse teor, encontram-se os principais recursos e as principais ferramentas para tutelar 

os direitos inerentes às pessoas humanas assegurados internacionalmente, os direitos humanos. 

Afinal, não se faz suficiente apenas prever e elencar direitos se não houver como demandar que 

eles sejam cumpridos.  

 Aqui, entra em perspectiva o caso apresentado pela Ucrânia perante a Corte 

Internacional de Justiça. Essa, então, será a ótica pela qual se pretende analisar a 

responsabilização internacional dos Estados e a proteção dos direitos humanos pelas 

instituições do direito internacional público.  Sob essa ótica, então, a análise passa a integrar o 

funcionamento e as atividades da Corte Internacional de Justiça enquanto órgão do Sistema 

Internacional responsável por proteger os direitos humanos a partir da responsabilização dos 

Estados.   

 Assim, espera-se, no caminho, encontrar respostas necessárias para questões pautadas 

na vida, na segurança e nos interesses sociais dos indivíduos.  

3. ORIGEM DO CONFLITO: RÚSSIA VS. UCRÂNIA  

 Para entender o conflito que hoje existe entre a Rússia e a Ucrânia, é preciso retornar a 

datas passadas e analisar os acontecimentos históricos que ali ocorreram. Antes de se tornar um 

Estado-nação independente, a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), junto a outros quatorze países. No entanto, após todos os conflitos 

ideológicos, políticos e econômicos travados entre os Estados Unidos durante a Guerra Fria, a 

União Soviética não possuía mais forças para se manter consolidada. Havia problemas 

econômicos, ideológicos e políticos que afetavam a continuação da União Soviética. 

(KHINKULOVA, IVSHINA, 2021).  

 Por essa razão, aqueles quinze países que se juntaram para constituir a União Soviética 

começaram, progressivamente, a se desvincular. Em 24 de agosto de 1991, o parlamento 



 

aprovou sua Declaração de Independência, que foi aprovada pela população em referendo 

ocorrido em 1º de dezembro de 1991 (MIELNICZUK, 2009).  

 Apesar de a Ucrânia ter alcançado a almejada independência, a verdade é que não estava 

em conjuntura favorável, principalmente, em um cenário de crise econômica e receio popular. 

No que diz respeito ao aspecto popular, a Ucrânia “é o país com maior número de russos ou de 

russófilos no espaço da antiga URSS depois da própria Rússia” (MIELNICZUK, 2009, p. 50), 

assim, ocorre uma marcante divisão entre a identidade russa e a identidade nacional ucraniana 

no território. Já na perspectiva econômica, a Ucrânia apresentava altos índices de inflação e 

baixos números do seu Produto Interno Bruto, demonstrando uma realidade econômica 

desfavorável (MIELNICZUK, 2009). 

 Diante dessa realidade, fez-se necessário que a Ucrânia recorresse ao apoio externo - de 

outros países - para equilibrar a sua conjuntura. No início de sua independência, a Ucrânia 

buscou manter relações de apoio tanto com os Estados Unidos quanto com a Rússia, sendo que 

ambos os países também possuiam interesses específicos no trato com a Ucrânia 

(MIELNICZUK, 2009).  

 No entanto, a principal pretensão do Estado Russo é manter a sua influência sob os 

países do Leste Europeu, que estão ao seu redor e que antes integravam a União Soviética, tanto 

é que, com o fim da União Soviética, a Rússia criou a Comunidade dos Estados Independentes 

(LUNKES, PINTO, 2014). No caso da Ucrânia, o interesse russo é tanto geográfico - uma vez 

que o território da Ucrânia é a delimitação terrena que separa a Rússia dos demais países 

europeus - quanto comercial, - uma vez que, anexo à Ucrânia, há o único porto marítimo de 

águas mornas (não congeladas) ao qual a Rússia tem acesso (AMAL, 2017). 

 Contrariamente ao interesse Russo, a Ucrânia sempre intentou não restringir seu apoio 

externo apenas a Moscou, buscando, quando necessário, o apoio dos Estados Unidos ou da 

União Europeia no início de sua independência. Em 1994, a Ucrânia assinou um tratado de 

Parceria pela Paz, e em 1996, um tratado de Parceria Especial, ambos com a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico do Norte), organização político-militar fundada por 

Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Holanda, Islândia, Dinamarca, Noruega 

e Luxemburgo, a qual a Rússia se opõe (AMAL, 2017).  

 Além da OTAN, outra organização internacional que se aproximou da Ucrânia foi a 

União Europeia (UE). Em 1996, foi assinado um Acordo de Parceria e Cooperação (APC) entre 



 

a Ucrânia e a UE, demonstrando o alinhamento entre a Ucrânia e os países da Europa Ocidental 

(FERREIRA-PEREIRA.; VIEIRA; MELO, 2014). Para a Rússia, esse alinhamento foi visto 

como perda de influência e sob a Ucrânia, o que lhe causou insatisfação. 

Em 2004, ocorreu uma série de protestos conhecidos como Revolução Laranja na 

Ucrânia, em que a sociedade se mobilizou para demonstrar sua insatisfação com a aproximação 

russa e seu interesse em integrar a União Europeia. Tais manifestações foram, inclusive, 

responsáveis por revogar uma eleição presidencial, com a acusação de que ela teria sido 

fraudada. Naquela oportunidade, foi deposto Viktor Yanukovich (pró-Rússia) para que 

assumisse Viktor Yuschenko (pró-ocidente) (AMAL, 2017). 

A partir desse ponto, deu-se início a uma série de negociações entre a Ucrânia e a União 

Europeia para que o país integrasse o bloco europeu. Em tese, a assinatura do Acordo deveria 

ocorrer em 2012, o que oficalizaria o ingresso da Ucrânia na UE. 

Contudo, nas eleições de 2010, o candidato eleito foi Yanukovich (pró-Rússia) que, 

apesar de ter mantido as negociações com a UE no início do seu Governo, optou por assinar um 

acordo com a Rússia ao invés do ingresso na União Europeia (BERGMANN, BEZERRA, 

MACEDO, 2017) em 2013. Essa decisão presidencial gerou uma revolta popular que, desde 

2004, já havia manifestado seu interesse em afastar-se do alinhamento russo para integrar o 

bloco da União Europeia. Assim, em 2014, ocorreu a segunda Revolução Laranja (AMAL, 

2017). 

Os protestos da Revolução Laranja, que antes eram pacíficos, começaram a tornar-se 

violentos, resultando em cem mortes durante três dias de conflito no mês de fevereiro de 2014. 

Já a Rússia, percebendo essa instabilidade e o descontentamento do povo ucraniano em 

aproximar-se com o seu Estado, decidiu intervir e ocupar militarmente parte do território 

Ucraniano (AMAL, 2017), bem como, em vista dos seus interesses marítimos e portuários, 

incorporar a Península Crimeia (região marítima da Ucrânia), com força militar, em março de 

2014. Além disso, houve, por parte do Estado Russo, o financiamento e o apoio a militantes 

separatistas e apoiadores da Rússia residentes na Ucrânia, como uma forma de conter o clamor 

popular pelo ingresso ucraniano na União Europeia (BERGMANN, BEZERRA, MACEDO, 

2017). Além desses, há relatos de práticas específicas realizadas - direta ou indiretamente com 

o apoio da Rússia, como é o caso de (BERGER, 2019): 

No leste da Ucrânia, a Federação Russa instigou e amparou uma insurreição armada 

contra a autoridade do Estado ucraniano através do fornecimento sistemático de armas 



 

pesadas, dinheiro, pessoal, treinamento e outros tipos de suporte a grupos armados 

ilegais. Não somente contra as autoridades ucranianas, essa assistência foi utilizada 

para a condução de ataques terroristas devastadores, como a derrubada do Voo 

Malaysian Airlines MH17, a bordo do qual estavam 298 civis inocentes. Uma área 

residencial densamente povoada na cidade portuária de Mariupol foi alvo de 

bombardeios. Um ônibus de passageiros transportando civis foi alvejado próximo a 

Volnovakha. Um protesto pacífico e patriótico em Kharkiv foi bombardeado. Através 

da Ucrânia, civis sofreram enquanto a Federação Russa e seus mandatários tentavam 

obter concessões.  

Essa é a situação que, desde o início dessas duas nações, decorre em conflitos e 

violências.  

4. OS DIREITOS HUMANOS NO DIREITO INTERNACIONAL: XENOFOBIA, 

TERRORISMO, GENOCÍDIO E CRISE MIGRATÓRIA  

 No âmbito social contemporâneo, é cada vez mais comum ouvir o termo “direitos 

humanos” utilizados em discursos políticos, matérias jornalísticas, artigos acadêmicos, 

trabalhos escolares, ou, ainda, conversas corriqueiras entre amigos e familiares. Por isso, faz-

se necessário entender a definição de “direitos humanos” compreendida no âmbito jurídico, 

afinal, essa compreensão irá determinar de que modo tais direitos serão tutelados. 

 Como exposto por Valério Mazzuoli, um dos principais teóricos em direito internacional 

do país (2019), os direitos humanos são “direitos das pessoas”, imprescindíveis para que 

consigam viver uma vida digna. Ou seja, é o mínimo de obrigação que o Estado deve respeitar 

(e/ou cumprir) para que os cidadãos possam ter dignidade. Nos casos em que o Estado não 

respeitar esse direito, haverá a sua responsabilização.   

 Importante destacar que há uma diferença entre direito humano e direito fundamental, 

principalmente no que diz respeito à responsabilização do Estado. Ainda de acordo com 

Mazzuoli, os direitos fundamentais são aqueles assegurados aos cidadãos pelas leis internas de 

seu país. Exemplo disso é o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, que assegura direitos 

como isonomia entre homens e mulheres, liberdade de expressão e liberdade religiosa. Esses 

são direitos fundamentais, pois, são (i) necessários para que os cidadãos brasileiros tenham uma 

vida digna e são (ii) assegurados por uma norma interna do direito brasileiro. Desse modo, caso 

o Estado Brasileiro viole algum desses direitos, será responsabilizado por um Tribunal nacional, 

de acordo com o ordenamento jurídico do Brasil. 

 Por outro lado, os direitos humanos são, hierarquicamente, superiores aos direitos 

fundamentais, pois são “regidos pela ordem internacional” (MAZZUOLI, 2019, p. 24), 

portanto, são direitos internacionalmente protegidos. Para tanto, os direitos humanos são 



 

previstos em normas internacionais, tais como Tratados, Acordos e Convenções, em que vários 

Estados assumem o mesmo compromisso. Por essa razão, a responsabilização do Estado que 

viola um direito humano ocorre no plano internacional. Assim, surge para o indivíduo mais uma 

possibilidade de proteção dos seus direitos, indo além dos tribunais nacionais ou da jurisdição 

pátria, podendo chegar a órgãos e tribunais internacionais para reivindicar a tutela do direito 

que lhe foi violado (MAZZUOLI, 2019).  

 Importa destacar que a responsabilização pela violação a um direito humano independe 

da nacionalidade do sujeito violado. Ou seja, ainda que se trate de um cidadão brasileiro que 

teve o seu direito humano violado pelo Estado Francês, ou, de um cidadão francês que teve o 

seu direito humano violado pelo Estado Brasileiro, ambos os Estados serão responsabilizados 

internacionalmente, na medida dos tratados e convenções que assinaram (MAZZUOLI, 2019).  

 Ademais, no plano dos direitos humanos, é preciso compreender que surgem, para os 

Estados, obrigações erga omnes e normas jus cogens. As obrigações erga omnes surgem do 

“direito internacional costumeiro” e trata-se de obrigações impostas a todos os agentes do 

direito internacional público, independentemente de sua aceitação. Portanto, para ser 

responsabilizado por essas obrigações, não é preciso que o Estado assine um tratado as 

aceitando. Um exemplo de obrigação erga omnes é a obrigação que todo Estado possui de 

proteger aqueles cidadãos que estão sob sua jurisdição.  

 Porém, as obrigações erga omnes não podem ser confundidas com as normas jus cogens. 

As normas jus cogens são normas internacionais que possuem um caráter obrigatório, as quais 

não podem ser contrariadas por demais tratados. Ambas (normas e obrigações) são importantes, 

pois, podem servir para a responsabilização de um Estado mesmo que ele não as tenha 

consentido expressamente em um Tratado ou em uma Convenção.  

 Compreendido a definição de direitos humanos, o presente guia terá como foco direitos 

específicos. Serão eles: proibição à discriminação racial, ao financiamento ao terrorismo,  ao 

genocídio e aqueles percebidos na crise migratória.    

4.1. Discriminação racial. 

 Dentre os instrumentos normativos que definem a proibição à discriminação racial como 

um direito humano, o principal deles, inclusive por sua vanguarda, é a Convenção Internacional 

para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, aberta à assinatura em Nova 

York, em 1966. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia assinaram essa Convenção em 1966 e a 



 

ratificaram - introduziram no seu ordenamento - em 1969.  Essa convenção, por sua vez, integra 

o sistema especial de proteção aos direitos humanos. 

 Como destacam Piovesan e Guimarães (p. 1), essa convenção intenta proteger a um 

indivíduo em específico, um sujeito concreto de direitos: 

“Ao contrário do sistema geral de proteção que tem por destinatário toda e qualquer 

pessoa, abstrata e genericamente considerada, o sistema especial de proteção dos 

direitos humanos é endereçado a um sujeito de direito concreto, visto em sua 

especificidade e na concreticidade de suas diversas relações. Vale dizer, do sujeito de 

direito abstrato, genérico, destituído de cor, sexo, etnia, idade, classe social, dentre 

outros critérios, emerge o sujeito de direito concreto, historicamente situado, com 

especificidades e particularidades. Daí apontar-se não mais ao indivíduo generica e 

abstratamente considerado, mas ao indivíduo especificado, considerando-se 

categorizações relativas ao gênero, idade, etnia, raça…”   

Além disso, cumpre destacar que, por meio dessa convenção, os Estados-membros não 

apenas asseguram a existência de um direito a não ser discriminado, como, também, obrigam-

se a: (i) adotar políticas de eliminação da discrição racial; (ii) promover a igualdade; e (iii) 

assegurar, em igualdade de condições, o exercício de direitos políticos e civis para todos os 

cidadãos (GUIMARÃES, PIOVESAN). 

É preciso que destacar que, mesmo com a existência desta Convenção, a discriminação 

racial é uma realidade dos problemas sociais contemporâneos, principalmente naqueles países 

em que o reconhecimento da identidade nacional ainda passa por percalços. No caso da Ucrânia, 

por exemplo, é uma realidade os conflitos pelo reconhecimento identitário, principalmente em 

razão da coexistência de identidades russas e ucranianas no mesmo território.  

4.2. Terrorismo 

 Notoriamente, a preocupação com o terrorismo no plano internacional intensificou-se 

com o ataque às torres gêmeas em Nova Iorque, ocorrido em 2001. Porém, os agentes do direito 

internacional já travavam essa discussão antes mesmo do ataque. Exemplo disso é a Convenção 

Internacional para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo (CISFT), assinada em 1999. 

Em 3 de abril de 2000, a Rússia assinou a CISFT, que foi ratificada em 27 de novembro de 

2022. Já quanto à Ucrânia, a CISFT foi assinada em 8 de junho de 200 e foi ratificada em 6 de 

dezembro de 2002. 

 Consoante essa Convenção, entende-se por terrorismo: 



 

Qualquer outro ato com intenção de causar a morte de ou lesões corporais graves a 

um civil, ou a qualquer outra pessoa que não participe ativamente das hostilidades em 

situação de conflito armado, quando o propósito do referido ato, por sua natureza e 

contexto, for intimidar uma população, ou compelir um governo ou uma organização 

internacional a agir ou abster-se de agir.  

 Desse modo, percebe-se que estará configurado como terrorista o ato que não apenas 

seja hostil ou que cause lesão a outrem, mas, também, que pretenda impor determinado 

comportamento a um Governo ou uma Organização Internacional.  

4.3. Genocídio 

 O crime de genocídio trata tanto de competências próprias do Tribunal Penal 

Internacional quanto da responsabilização dos Estados perante a Corte Internacional de Justiça. 

Em 1946, foi aprovada pela assembléia geral da ONU, a Convenção para a Prevenção e a 

Repressão do Crime de Genocídio. Em 1946, tanto a Rússia quanto a Ucrânia assinaram essa 

convenção, chegando a ratificá-la em 1954. 

 Nessa Convenção, defeni-se o crime de Genocídio como: 

Atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um 

grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: (a) assassinato de 

membros do grupo; (b) dano grave à integridade física ou mental de 

membros do grupo; (c) submissão intencional do grupo a condições de 

existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial; (d) 

medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e (e) 

transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. 

  Além disso, o artigo 6º do Estatuto de Roma complementa essa definição com os 

seguintes detalhes: 

a) homicídio de membros do grupo; b) ofensas graves à integridade 

física ou mental de membros do grupo; c) sujeição intencional do grupo 

a condições de vida com intuito de provocar a sua destruição física, total 

ou parcial; d) imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos 

no seio do grupo; e e) transferência, à força, de crianças do grupo para 

outro grupo. 

  

 Nesse cenário, é importantíssimo ter em mente a proibição ao genocídio quando 

milhares de civs pertencentes a um mesmo povo são mortos. 

4.4. Direitos humanos e crise migratórias 



 

 Os movimentos migratórios, em que há o deslocamento temporário ou definitivo de 

indivíduos oriundos de pontos diversos - tanto nacionais quanto internacionais - também tem 

preocupado as instituições de proteção dos direitos humanos, principalmente quanto assegurar 

o direito à vida digna, à assistência social e à segurança (MAZZUOLI, 2019). Em 2016, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas assinou a Declaração de Nova York para Refugiados e 

Migrantes, um esforço coletivo das nações para se comprometerem em proteger “aqueles 

forçados a fugir e os países que os abrigam” (ACNUR).   

5. A VISÃO DE OUTROS PAÍSES SOBRE O CONFLITO 

5.1. Estados Unidos 

Os Estados Unidos, desde o início da crise, tem posicionamento contundente contra as 

ações de Putin. O maior meio de oposição aos atos da Federação Russa tem sido por meio de 

sanções econômicas e fechamento do espaço aéreo dos EUA para aeronaves russas.    

5.2. China 

A China é uma das aliadas históricas da Rússia, mas que neste conflito tem tomado um 

posicionamento mais moderado para que as duras sanções impostas à Rússia não repercurtam 

nela diretamente. O país, inclusive, se ofereceu para mediar possíveis acordos de paz entre a 

Federação Russa e a Ucrânia. Além disso, o país se absteve de votar a Resolução da ONU sobre 

os ataques de invasão à Ucrânia, mas pontuou que o ocidente estava exagerando na abordagem 

da crise ucraniana.   

5.3. Brasil 

O Brasil tem duas vertentes que devem ser compreendidas: a de (i) posicionamentos de 

oficiais e (ii) participação internacional. Em termos de posicionamentos oficiais, como aqueles 

proferidos por autoridades governamentais, inclusive presidencial, o Brasil tem mostrado-se 

um Estado neutro, que não assume partidos. No entanto, em sua participação nos fóruns e 

organizações internacionais, o posicionamento brasileiro é contrário às ações do Estado Russo.  

5.4. Cuba 

Assim como a China, Cuba é um aliado histórico da Federação Russa e forte oponente 

dos Estados Unidos na ONU, mas que nesse momento vem apostando em um posicionamento 

mais neutro com relação ao conflito. Em especial, pelas severas sanções que estão sendo 



 

impostas à Federação Russa. O país também se absteve de votar a Resolução que condena a 

Rússia pelos ataques e ocupação de territórios na Ucrânia.  

5.5. Coreia do Norte 

Grande aliada da Federação Russa, a Coreia do Norte culpa os Estados Unidos pela crise 

na Ucrânia e se posiciona totalmente a favor das decisões do governo de Putin. Alegando 

inclusive que os EUA estavam buscando "a supremacia militar sem considerar a legítima 

demanda russa por sua segurança". 

5.6. Reino Unido 

Oponente da Rússia neste conflito, o Reino Unido segue a mesma linha de 

posicionamento dos Estados Unidos. O país, juntamente com os Estados Unidos e a União 

Europeia, está impondo sanções à Federação Russa. O Primeiro Ministro do país, Boris 

Johnson, anunciou sanções contra mais de cem bancos, empresários, políticos e 

empreendimentos que tenham relação com o Kremlin.  O espaço aéreo do país também está 

fechado para as empresas de aviação russas.  

5.7. União Europeia 

Alinhados com os Estados Unidos, o Reino Unido e a ONU, os países da União Europeia 

se manifestaram condenando contundentemente o ataque da Rússia à Ucrânia. O bloco prepara 

um dos maiores pacotes de sanções de sua história para aplicar na Federação Russa. Além disso, 

ressaltaram que a Rússia pode correr o risco de enfrentar o seu maior período de isolamento. 

5.8. Síria 

A Síria tem manifestado papel de apoio à Rússia mediante os conflitos e atos praticados 

no conflito contra a Ucrânia. Em sede das nações Unidas, diferentemente de países como China 

e Cuba, que se abstiveram da votação quanto à condenação russa pelos ataques à Ucrânia, a 

Síria optou por votar contrária à condenação.  

5.9. África do Sul 

Para a África do Sul, o texto da resolução da ONU "na sua forma atual poderá criar uma 

divisão mais profunda entre as partes em vez de contribuir para a resolução do conflito", 

acrescentando que "a resolução deveria ter saudado o início das negociações entre as partes"."A 

África do Sul também teria preferido um processo aberto e transparente para negociar a 



 

resolução hoje. Isso teria permitido a todos nós, como membros iguais da Assembleia, 

apresentar os nossos pontos de vista e, idealmente, atingir um nível de compreensão antes da 

entrega do texto" 

5.10. Israel 

Israel tem buscado manter um perfil de neutralidade quanto ao conflito, inclusive, não 

aplicando sanções ou embargos econômicos à Rússia. No entanto, manter neutralidade é tarefa 

difícil nesse conflito, principalmente para a nação israelense, uma vez que é grande aliada dos 

Estados Unidos - que é contrária à atuação Russa - e possui interesses particulares no território 

sírio, que é favorável ao Estado Russo.  

5.11. Cazaquistão 

O Cazaquistão é outro país que faz fronteira com a Rússia e que possui relações firmadas 

com esse país. Portanto, pode-se dizer que, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o alinhamento 

do Cazaquistão está com a Rússia.  

5.12. Belarus 

 Belarus é um país do Leste Europeu que tanto faz fronteira com a Rússia quanto faz 

fronteira com a Ucrânia, por isso, é de extrema importância geográfica nesse conflito. De todo 

modo, o apoio de Belarus está com o Estado Russo. Há, inclusive, o receio do uso de Belarus 

como um acesso terrestre a ser utilizado por tropas russas para chegarem à Ucrânia.  

5.13. Austrália  

 A Austrália é um país que tem firmado seu posicionamento alinhado aos Estados 

Unidos, ao Reino Unido e à União Europeia, ou seja, em apoio à Ucrânia. Para isso, a Austrália 

tem aplicado uma série de embargos e sanções econômicas à Rússia, inclusive, proibindo a 

importação de alguns itens para lá. Além disso, tem apoiado diretamente a Ucrânia.  

6. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO INTERNACIONAL  

6.1. A responsabilidade civil internacional dos estados  

A responsabilidade civil internacional vem ganhando destaque nos últimos anos não só 

no mundo jurídico, mas também na mídia e meios de comunicação. Isso porque, é igualmente 

recente as condenações, emitidas por Cortes Internacionais, de países por descumprirem seus 



 

compromissos internacionais assumidos no âmbito da internacional como, por exemplo, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos.  

Nesse sentido, tem-se que o Estado é responsável internacionalmente quando são 

imputados a ele atos de caráter ilícito que causem danos a outros Estados ou a seus nacionais, 

sejam pessoas ou bens, por conta de ação ou omissão dos seus órgão ou de seus funcionários 

ou, ainda, por atos de seus habitantes reputados como ilícitos internacionais (MARTINS, 

MIALHE, 2009, p. 200). Além disso, a responsabilização internacional pode se dar também 

por atos não propriamente ilícitos, mas que no fim geraram danos e que, por meio da 

responsabilidade civil, devem ser reparados.  

Para imputar responsabilidade, é necessário observar se os requisitos para a sua 

existência estão configurados. Dessa forma, os elementos da responsabilidade internacional são 

(MARTINS, MIALHE, 2009):  

● Imputabilidade: o ato (ação ou omissão) deve ser imputado ao Estado como 

pessoa jurídica de direito público internacional. Nesse caso, está presente o elemento 

subjetivo que é a análise da intenção da conduta (ação ou omissão). Essa conduta pode 

ser dolosa (dolo) ou culposa (culpa). No dolo, o ato que gera o dano é intencional. 

Enquanto, na culpa, o ato que gera o dano não foi premeditado, ou seja, no momento 

em que a conduta ocorreu, naquele momento, não foi possível prever que ele geraria um 

dano. Assim, a culpa pode ser entendida como a ausência de cuidado para preservar o 

bem jurídico, por exemplo. 

● Ilicitude: o ato (ação ou omissão) deve ser contrário ao Direito Internacional. 

Isto é, o Estado, autor do ato, deve ter violado uma obrigação internacional e lesionado 

um Estado, um conjunto de Estados, uma Organização Internacional Governamental ou 

qualquer pessoa com personalidade jurídica reconhecida pelos foros de solução de 

litígios internacionais. Nesse caso, a análise é objetiva, ou seja, não importa a 

intencionalidade (dolo ou culpa) da conduta. A análise é binomial: ou infringiu ou não 

infringiu a norma.  

● Dano: dano tanto pode significar a lesão, quer de ordem material, quer de ordem 

moral, como também a consequência jurídica desta lesão. Assim, o dano não precisa ser 

necessariamente um valor a ser indenizado. Ele pode ser também uma ofensa moral a 

um Estado, a seus súditos ou, até mesmo, ao seu patrimônio histórico e cultural.  



 

Passados os elementos que caracterizam a responsabilidade, vale ressaltar que os atos 

que ensejam a responsabilidade internacional do Estado podem ser praticados por qualquer um 

dos três poderes, de qualquer nível federativo e, inclusive por particulares. Todavia, é, de fato, 

o Poder Executivo o maior produtor de atos que promovem a incidência da responsabilidade 

civil internacional dos Estados.  

Nesse sentido, o Poder Legislativo também pode produzir atos que causem danos aos 

Direitos Internacionais. Exemplo disso é quando ele edita normas municipais, estaduais ou 

federais que contrariam Convenções e Tratados Internacionais, ou seja, age de forma comissiva. 

Contudo, podem haver hipóteses em que a conduta omissiva do Poder Legislativo que causa o 

dano, como nos casos em que se deixa de revogar ou alterar norma interna diante de previsão 

internacional (MARTINS, MIALHE, 2009).  

Com relação a reparação do ato lesivo será por meio do restabelecimento do status quo 

ante (estado anterior da coisa) ou pela indenização nos casos por perdas e danos ou até mesmo 

através de explicações públicas ou desculpas por vias diplomáticas.  

6.2. A responsabilidade internacional por violação dos direitos humanos  

O tema da responsabilidade civil dos Estados é um tema relativamente novo na matéria 

de Direito Internacional, apesar de desde a criação da ONU a responsabilização e resolução dos 

conflitos está disposto nos propósitos e princípios da Organização.  

Nesse sentido, o ponto 3 do art. 1 prevê: 

Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de 

caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 

respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião.  

Ademais, em 1946, foi criada a Comissão de Direitos Humanos, dentro do Conselho 

Econômico e Social da ONU, o ECOSOC e como prova da constante busca por excelência na 

proteção internacional dos Direitos Humanos, em 1949, a Comissão publicou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (MARTINS, MIALHE, 2009).  

Contudo, como não havia uma forma unificada para resolução e responsabilização dos 

conflitos, a comunidade internacional ficava à mercê de instrumentos normativos genéricos e 

esparsos que tinham sua eficácia baseada na boa vontade de cada um dos Estados envolvidos. 

Posteriormente, as normas internacionais foram evoluindo até a elaboração da Convenção 



 

Americana sobre Direitos Humanos (CADH), conhecido também como Pacto de São José da 

Costa Rica.  

A Convenção tem dois órgãos principais de atuação. A Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, criada pela Resolução VI, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), criada pelo Pacto de São José. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos é supranacional e pode formar coisa julgada, sobrepondo-se às próprias Constituições 

nacionais.  

De acordo com o artigo 63, §1º, o CADH prevê a submissão do Estado à sua 

responsabilidade internacional. Nesse sentido, quando a Corte decidir que houve violação de 

um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao 

prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados e que sejam reparadas as consequências 

da medida ou situação que tenha configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento 

de indenização justa à parte lesada (MARTINS, MIALHE, 2009). 

Por fim, é importante destacar que os Estados não podem se esquivar do cumprimento 

da sentença proferida pela CIDH após aceitarem a competência contenciosa da Corte. A única 

forma de um Estado, após expressar seu consentimento à competência contenciosa da Corte, 

deixar de se obrigar às suas decisões é através da denúncia que, por sua vez, está amparada pelo 

CADH, art. 78, c.c. Art. 44, §1º da Convenção Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969 

(MARTINS, MIALHE, 2009). 

7. PONTOS PRINCIPAIS DA PEÇA INICIAL DO PROCESSO  

A peça inicial de denúncia dos atos da Federação Russa contra a Ucrânia foi instruída 

com os seguintes pontos:  

● O fornecimento russo de armas, financiamento e treinamento de grupos 

ucranianos com o conhecimento de que esses grupos atacariam civis; 

● O ataque ao voo Malaysia Airlines MH17; 

● Os tiroteios contra a população civil ucraniana;  

● O bombardeio de civis em cidades ucranianas;  



 

● A recusa da Federação Russa em cooperar com a prevenção e investigação do 

financiamento do terrorismo;  

Percebe-se, nesse sentido, que nessa peça a Ucrânia só abordou os pontos que dizem 

respeito ao terrorismo, deixando de lado as questões de xenofobia e discriminação racial que 

este comitê também aborda.  

Todos esses pontos foram respaldados nos seguintes fundamentos legais da CISFT, em 

especial os abaixo:  

● Art. 1 da CISFT: Esta Convenção tem por objeto prevenir, punir e eliminar o 

terrorismo. Para esses fins, os Estados Partes assumem o compromisso de adotar as 

medidas necessárias e fortalecer a cooperação entre eles, de acordo com o estabelecido 

nesta Convenção.  

● Art. 2.1 da CISFT: Para os propósitos desta Convenção, entende-se por "delito" 

aqueles estabelecidos nos instrumentos internacionais a seguir indicados:   

a. Convenção para a Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves, assinada na Haia 

em 16 de dezembro de 1970.  

b. Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, 

assinada em Montreal em 23 de dezembro de 1971.  

c. Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de 

Proteção Internacional, Inclusive Agentes Diplomáticos, adotada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1973.  

d. Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, adotada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 17 de dezembro de 1979.  

e. Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares, assinada em Viena em 3 

de dezembro de 1980.  

f. Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos que Prestem 

Serviços à Aviação Civil Internacional, complementar à Convenção para a Repressão 

de Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, assinado em Montreal em 24 de 

dezembro de 1988.  



 

g. Convenção para a Supressão de Atos Ilegais contra a Segurança da Navegação 

Marítima, feita em Roma em 10 de dezembro de 1988.  

h. Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas 

Situadas na Plataforma Continental, feito em Roma em 10 de dezembro de 1988.  

i. Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas a Bomba, adotada 

pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997.  

j. Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada 

pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999.  

● Art. 8 da CISFT: Os Estados Partes colaborarão estreitamente, de acordo com 

seus respectivos ordenamentos legais e administrativos internos, a fim de fortalecer a 

efetiva aplicação da lei e combater os delitos estabelecidos nos instrumentos 

internacionais enumerados no Artigo 2.  Neste sentido, estabelecerão e aperfeiçoarão, 

se necessário, os canais de comunicação entre suas autoridades competentes, a fim de 

facilitar o intercâmbio seguro e rápido de informações sobre todos os aspectos dos 

delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta 

Convenção.   

● Art. 9 da CISFT: Os Estados Partes prestar-se-ão mutuamente a mais ampla e 

expedita assistência judiciária possível com relação à prevenção, investigação e 

processo dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no 

Artigo 2 e dos processos a eles relativos, em conformidade com os acordos 

internacionais aplicáveis em vigor. Na ausência de tais acordos, os Estados Partes 

prestar-se-ão essa assistência de maneira expedita em conformidade com sua legislação 

interna.   

● Art. 12 da CISFT: Cada Estado Parte adotará as medidas cabíveis, em 

conformidade com as disposições pertinentes do direito interno e internacional, para 

assegurar que não se reconheça a condição de refugiado a pessoas com relação às quais 

haja motivos fundados para considerar que cometeram um delito estabelecido nos 

instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 desta Convenção. 

● Art. 18 da CISFT:  Os Estados Partes realizarão reuniões periódicas de consulta, 

quando as considerarem oportunas, com vistas a facilitar:   



 

a) a plena implementação desta Convenção, incluindo a consideração de assuntos 

de interesse a ela relativos identificados pelos Estados Partes; e 

b) o intercâmbio de informações e experiências sobre formas e métodos eficazes 

para prevenir, detectar, investigar e punir o terrorismo.   

Assim, a Ucrânia requereu à Corte que julgasse e declarasse a Federação Russa por: 

● Fornecer fundos, incluindo contribuições in natura de armas, equipamentos e 

treinamento, a grupos armados ilegais que conduzem atos de terrorismo na Ucrânia, 

incluindo a RPD, a RPL, os Partidários de Kharkiv e grupos e indivíduos associados, 

em violação ao Art. 18/CISFT; 

● Falhar em tomar medidas apropriadas para a detecção, congelamento e 

apreensão de fundos usados para assistir grupos armados ilegais que conduzem atos de 

terrorismo na Ucrânia, incluindo a RPD, a RPL, os Partidários de Kharkiv e grupos e 

indivíduos associados, em violação aos Arts. 8 e 18/CISFT; 

● Falhar em investigar, processar ou extraditar perpetradores do financiamento do 

terrorismo localizados em seu território, em violação aos Arts. 9, 10, 11 e 18/CISFT; 

● Falhar em fornecer à Ucrânia a maior assistência possível para as investigações 

criminais do financiamento do terrorismo, em violação aos Arts. 12 e 18/CISFT e; 

● Falhar em tomar todas as medidas praticáveis para prevenir e enfrentar atos de 

financiamento do terrorismo cometidos por atores russos públicos e privados, em 

violação ao Art. 18/CISFT. 

Requereu, ainda, que a Federação Russa fosse responsabilizada pelos seguintes eventos:  

● A derrubada do Voo Malaysian Airlines MH17; 

● O bombardeio de civis, incluindo os casos de Volnovakha, Mariupol e 

Kramatorsk e; 

● O bombardeio de civis, incluindo o caso de Kharkiv. 

Por fim, a Ucrânia solicitou as seguintes medidas para a reparação dos danos causados:  



 

● Imediata e incondicionalmente cesse e desista de todo apoio, incluindo o 

suprimento de finanças, armas, equipamento e treinamento, aos grupos armados ilegais 

que conduzem atos terroristas na Ucrânia, incluindo a RPD, a RPL, os Partidários de 

Kharkiv e grupos e indivíduos associados; 

● Imediatamente tome todas as medidas para garantir que os aparatos fornecidos 

a tais grupos seja removido da Ucrânia; 

● Imediatamente exerça o controle apropriado da fronteira com a Ucrânia para 

prevenir atos futuros de financiamento do terrorismo, incluindo o fornecimento de 

armas, do território da Federação Russa para o território da Ucrânia; 

● Imediatamente pare a movimentação de finanças, armas e todos os outros bens 

do território da Federação Russa e Crimeia ocupada para os grupos armados ilegais que 

conduzem atos terroristas na Ucrânia, incluindo a RPD, a RPL, os Partidários e Kharkiv 

e grupos e indivíduos associados, inclusive pelo congelamento de contas bancárias 

usadas para apoiar tais grupos; 

● Imediatamente previna os oficiais russos de financiarem o terrorismo na 

Ucrânia, incluindo Sergei Shoigu, Ministro da Defesa da Federação Russa; Vladimir 

Zhirinovsky, Vice-Presidente do parlamento; Sergei Mironov, membro do Parlamento; 

e Gennadiy Zyuganov, membro do Parlamento, e inicie processos contra esses e outros 

atores responsáveis pelo financiamento do terrorismo; 

● Imediatamente coopere totalmente com a Ucrânia, em todos os pedidos 

pendentes e futuros por assistência na investigação e interdição do financiamento do 

terrorismo relativamente aos grupos armados ilegais que conduzem atos de terrorismo 

na Ucrânia, incluindo a RPD, a RPL, os Partidários e Kharkiv e grupos e indivíduos 

associados. 

● Pague reparação total pela derrubada do Voo Malaysian Airlines MH17; 

● Pague reparação total pelo bombardeio de civis em Volnovakha; 

● Pague reparação total pelo bombardeio de civis em Mariupol; 

● Pague reparação total pelo bombardeio de civis em Kramatorsk; 

● Pague reparação total pelo bombardeio de civis em Kharkiv e; 



 

● Pague reparação total por todos os outros atos de terrorismo que a Federação 

Russa tenha causado, facilitado ou apoiado através do financiamento do terrorismo e 

falha em prevenir ou investigar o financiamento do terrorismo. 

8. A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E 

COMPETÊNCIA  

8.1. Da organização da Corte  

A Corte Internacional de Justiça é formada por um corpo de magistrados independentes 

eleitos. Para exercer tal cargo, as pessoas indicadas devem possuir alta consideração moral e 

reunir as condições necessárias para o exercício das mais altas funções judiciais em seus 

respectivos países. Assim, elas devem ser juízes com competência reconhecida na área do 

direito internacional.  

A Corte será composta de 15 (quinze) membros e não poderá haver mais de 2 (dois) 

membros da mesma nacionalidade. Os membros da Corte exercem o cargo por 9 (nove) anos, 

podendo ser reeleito. Além disso, os membros da Corte não poderão exercer nenhuma função 

política ou administrativa, nem se dedicar a nenhuma outra ocupação de caráter profissional.  

Dessa forma, para não haver conflito de interesses ou questões de parcialidade, também 

não poderão participar na decisão de nenhum assunto os membros que tenham intervindo 

anteriormente como agentes, conselheiros ou advogados de qualquer uma das partes, ou como 

membros de um tribunal nacional ou internacional ou de uma comissão investigadora ou de 

qualquer outro tipo.  

Quanto aos cargos de Presidente e Vice Presidente, a Corte elegerá seus membros para 

exercer esses cargos por 3 (três) anos. Antes de assumir as obrigações do cargo, cada membro 

da Corte declarará solenemente, em sessão pública, que exercerá suas atribuições com toda a 

imparcialidade e consciência.  

A sede da Corte será em Haya. A Corte poderá, entretanto, reunir-se e funcionar em 

qualquer outro lugar quando o considere conveniente. O Presidente e o Secretário residirão na 

sede da Corte. 

8.2. Da jurisdição da Corte  



 

A Corte Internacional de Justiça possui jurisdição sob "todas as matérias previstas 

especificamente em tratados e convenções em vigor". No caso em apreço, estão em questão 

duas convenções internacionais, quais sejam: a Convenção Internacional para a Supressão do 

Financiamento do Terrorismo (CISFT) e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD). Nesse sentido, ambos os Estados em litígio 

ratificaram ambas as convenções e concordaram com a cláusula compromissória, não 

manifestando nenhuma reserva. 

Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo (CISFT) 

Conforme o Art. 24(1)/CISFT: 

"Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados Partes envolvendo a interpretação 

ou aplicação da presente Convenção que não possa ser resolvida por meio de 

negociação em tempo razoável será, a pedido de um deles, submetida a arbitragem. Se, 

no prazo de seis meses a contar da data da solicitação de arbitragem, as partes não 

acordarem sobre a organização da arbitragem, qualquer daquelas partes poderá 

encaminhar a controvérsia à Corte Internacional de Justiça, por meio de requerimento, 

em conformidade com o Estatuto da Corte." 

 

Ao longo do processo entre a Rússia e a Ucrânia, clamou não haver nenhuma 

irregularidade com relação à CISFT e se recusando a negociar significativamente a prática do 

financiamento de atividades terroristas. Em abril de 2016, a Ucrânia finalmente tentou levar o 

caso a uma arbitragem, entretanto, houve grande morosidade por parte da Federação Russa em 

responder se haveria disponibilidade para tal. Após novas tentativas ucranianas respondidas 

com recusas de comunicação ou atrasos da Federação Russa, a Ucrânia traz, por fim, o caso à 

Corte Internacional de Justiça.  

Por fim, em caso de disputa sobre se a Corte tem ou não jurisdição, a Corte decidirá. 

8.3. Da competência da Corte 

A competência da Corte se estende a todos os litígios que as partes a submetam e a todos 

os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou nos tratados e convenções 

vigentes. Nesse sentido, a Corte tem competência para falar dos seguintes assuntos:  

● a interpretação de um tratado; 

● qualquer questão de direito internacional; 



 

● a existência de todo feito que, se for estabelecido, constituirá violação de uma 

obrigação internacional; 

● a natureza ou extensão da reparação que seja feita pela quebra de uma obrigação 

internacional. 

Por fim, a Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as 

controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar:  

● as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam 

regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 

● o costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como 

direito; 

● os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas; 

● as decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior competência das 

diversas nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. 

9. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, tem-se que a Ucrânia e a Federação Russa possuem um longo 

histórico conflituoso em suas relações. A Ucrânia fez parte, junto com outros 14 países do leste 

europeu, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), mas, depois, devido a 

problemas econômicos e sociais, os países foram paulatinamente declarando sua independência 

e a URSS se desfez.  

Embora a Ucrânia tenha conquistado sua independência, alguns fatores sociais e 

econômicos dificultaram o país a exercer de fato a sua soberania. No aspecto social, a Ucrânia 

é o país com maior número de russos ou de russófilos. Só perde para a própria Federação Russa. 

Dessa forma, é difícil estabelecer uma divisão forte entre a identidade russa e a identidade 

nacional ucraniana no território. Por outro lado, no aspecto econômico a Ucrânia, depois que a 

URSS acabou, apresentava altos índices de inflação e baixos números de Produto Interno Bruto 

(PIB), ou seja, o país apresenta uma realidade econômica desfavorável.   



 

À vista desta instabilidade e da oportunidade de se voltar para o Oeste, a Federação 

Russa se sentiu ameaçada e iniciou abordagens mais agressivas e invasivas ao território 

ucraniano. Durante esse período, a Ucrânia entrou com pedido de julgamento na CIJ para 

resolver questões como, (i) o patrocínio russo ao terrorismo na ucrânia; (ii) o fornecimento 

russo de armas, financiamento e treinamento de grupos armado na Ucrânia; (iii) o ataque ao 

voo Malaysian Airlines MH17; (iv) tiroteios contra a população civil ucraniana; (v) o 

bombardeio de civis em cidades ucranianas e; (vi) a recusa da Federação Russa em cooperar 

com a prevenção e investigação do terrorismo (BERGER, 2019).  

Nesse sentido, a Corte julgou ser competente para julgar a questão que está sob a sua 

jurisdição. É dizer, estão sendo abordadas questões de Direitos Humanos Internacionais bem 

como Convenções e Tratados Internacionais sobre o terrorismo. Vale destacar, ainda, que a 

Federação Russa, polo passivo desta demanda, é signatária de todos esses normativos 

internacionais. Todavia, inúmeras foram as tentativas da Federação Russa de se esquivar das 

acusações e boicotar as sessões da Corte Internacional de Justiça (CIJ).  

Compreendidas essas questões históricas, jurídicas, sociais e políticas fica mais fácil 

entender a complexidade e sensibilidade da demanda. Como já dito, por questões menores de 

soberania e dominação, guerras mundiais tiveram início. O Direito Internacional, no entanto, 

busca resolver essas questões de forma diplomática e pacífica. Tanto é assim que busca cada 

dia mais formular Tratados e Convenções que prezam pela dignidade humana, pelo bem estar 

social, pela paz mundial.  

Esse também é o objetivo da Corte Internacional de Justiça. Diante do exposto, conclui-

se que, são diversos os desafios que se apresentam no caminho da resolução pacífica de 

conflitos, uma vez que as decisões da Corte muitas vezes não são implementadas nos países em 

que estão instaurados os conflitos.  Contudo, a comunidade internacional não deixará de medir 

esforços para que essa realidade mude e que a paz mundial sempre prevaleça.  

10. PERGUNTAS PARA GUIAR OS ESTUDOS E DEBATES  

● Como tratar da crise de imigrantes que foi acentuada nesses últimos meses de 

conflito entre Ucrânia e a Federação Russa?  

● Qual a melhor forma de lidar com grupos separatistas? Meios democráticos de 

consulta à população são eficientes? 



 

● Caso um país, causador do dano, não seja signatário dos Tratados e Convenções 

Internacionais ele pode ser julgado e condenado pela Corte Internacional de Justiça? E 

se o país que for a vítima, tiver assinado, ela pode pleitear a busca pela “justiça” na 

Corte?  

● Estaria a Rússia errada em tentar preservar sua soberania e controle de seu 

território ao tentar impedir que uma base militar da OTAN se instaure tão perto de seu 

país?  

● A responsabilização internacional civil deve ser dirigida às pessoas ou 

instituições? Quem dentro do Estado pode ser responsabilizado?  

● Quais são os limites da soberania nacional?  

● Ė possível estimar um valor monetário para indenizar vidas perdidas, obras de 

arte, monumentos e bibliotecas destruídas?  

● Como indenizar aquilo que não conseguimos mensurar em dinheiro? Quais 

outros métodos possíveis de reparar danos em guerras/conflitos humanos? 
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